
Gminne
Wiadomości

WIELKANOCNE 
TRADYCJE 2016 

Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin zaprasza mieszkańców 
do udziału w konkursach 
wielkanocnych. Pierwszy 
będzie sprawdzianem 
umiejętności kulinarnych, 
drugi artystycznych. Jurorzy 
wybiorą najlepszą potrawę 
i najpiękniejszą palmę. 
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NAJZDOLNIEJSI W GMINIE LUBIN 

NAGRODZENI

NIE MILKNĄ KONTROWERSJE…

Z czego wynikają zmiany? Dlaczego teraz, dlaczego tak szybko 
i dlaczego Gmina Lubin? To pytania, które towarzyszą formalnościom 
związanym ze zmianami  w modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków na terenie Gminy Lubin, które okazały się bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców. W opinii części osób kryteria zmian są 
nie tylko niejednoznaczne, ale także niejednakowe dla wszystkich. 
– Prawo jest równe dla wszystkich , dlatego nie może być tak, że 
za grunty mieszkaniowe, ich użytkownicy ponoszą różne opłaty 
– wyjaśnia Krzysztof Siudziński, geodeta powiatowy (na zdjęciu 
z sołtysem Karczowisk Dariuszem Sędzikowskim).   Str. 3 

Palący 
problem 
Drastyczny wzrost awarii sieci wodno-
kanalizacyjnej w ostatnich latach, straty 
wody na poziomie prawie 50 proc. – to 
tylko niektóre efekty postępującej 
degradacji infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej Gminy Lubin.  - Jeśli tego 
procesu nie zatrzymamy natychmiast, za 
dwa trzy, lata częściej wody w kranach nie 
będzie, niż będzie – ostrzega Wojciech 
Dziwiński, dyrektor Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.  
Czy podwyżki cen wody pozwolą zatrzymać 
postępującą degradację urządzeń wodno-
kanalizacyjnych w Gminie Lubin?   Str. 4-5 

103 naukowe, 13 sportowych i 4 artystyczne stypendia przyznał Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan za 
II semestr roku szkolnego 2014/2015. Nagrody dla uczniów i studentów z Gminy Lubin wręczone 
zostały podczas uroczystej Gali Stypendialnej, która odbyła się w Oborze.  Str. 8-9
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W Świetlicy  Wiejskiej w Oborze, 4 
marca, o godzinie 19.00 będziemy 
mogli podziwiać własnoręcznie 
wykonane palmy wielkanocne. Każdy 
zdolny mieszkaniec naszej lokalnej 
społeczności powinien wziąć udział 
w tej wspaniałej zabawie. 
Jednak nie tylko oko będzie można 
nacieszyć, w tym samym czasie 
i miejscu odbędzie się również 
konkurs kulinarny „ TRADYCJE 
WIELKANOCNE 2016”. Tu jednak 
chętni do wzięcia udziału muszą 
wypełnić kartę zgłoszenia 
i koniecznie dostarczyć ją do OKGM 
z siedzibą w Księginicach do 
29.02.2016r.
Laureaci konkursów mogą liczyć na 

atrakcyjne nagrody, także pieniężne. 
Warto więc pokazać swoje 
umiejętności zarówno 
plastyczne jak i kulinarne.  
Regulaminy konkursów 
oraz karta zgłoszenia na 
stronie www.ug.lubin.pl 

 (AI) 

W ubiegłym roku 
do konkursu Tradycje 
Wielkanocne zgłosiło się 
15 zespołów, które 
przygotowały 45 potraw. 
Grand Prix otrzymało Koło 
Gospodyń z Gogołowic za 
kaczkę nadziewaną migdałami 
i żurawiną. 
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Przysłowia 
na marzec 
Gdy w marcu mgły bywają, 
w lecie burze przeszkadzają.

**
W marcu, kto siać nie 
zaczyna, biedny to 
gospodarzyna.

**
Gdy marzec mglisty, w lecie 
czas dżdżysty.

**
Co marzec wypiecze, to 
kwiecień wyciecze.

**
Nie siejesz grochu w marcu, 
nie masz go w garncu.

**
Zima, gdy mrozem nie 
wygodzi, marzec z kwietniem 
wraz wychłodzi.

**
Marzec, czy słoneczny, czy 
płaczliwy, listopada obraz 
żywy.

**
Gdy w marcu grzmi, w maju 
śniegiem ćmi.

**
Kiedy w marcu deszczu wiele, 
nieurodzaj zboża ściele.

**
W marcu mgły, powódź za 
sto dni.

**
Deszcze marcowe zbożu 
niezdrowe. 

**
Suchy marzec, mokry maj, 
będzie żytko niby gaj.

**
Gdy w Palmową Niedzielę 
słońce świeci, pełne będą 
stodoły, beczki i sieci. 

**
Kiedy w marcu plucha, to 
w maju posucha. 

**
W marcu jak w garncu. 

**
Gdy woda zimą huczy, to na 
wiosnę mróz dokuczy.

Tradycje Wielkanocne 2016 
i konkurs na najładniejszą palmę! 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza mieszkańców do udziału w konkursach wielkanocnych. Pierwszy 
będzie sprawdzianem umiejętności kulinarnych, drugi artystycznych. 

- Każdy z jubilatów ma powyżej 80 
lat, a najstarszy, który jest tu z nami, 
ma lat 96. Każdy jest zasłużonym 
członkiem naszego związku i to dla 
nich jest ta dzisiejsza uroczystość. Są 
to osoby, które przez wiele lat 
pracowały zawodowo i społecznie  
na terenie powiatu lubińskiego 
i doczekali wieku seniorskiego. 
Dzisiaj, przy okazji 55-lecia naszego 
związku, chciałbym im podziękować 
za wieloletnią  i wspaniałą pracę na 
rzecz lokalnej społeczności – mówi 
Tadeusz Madetko prezes ZERI 
w Lubinie. 
Uroczystość wywołała wśród 
seniorów wiele pozytywnych 
emocji. Mieli oni bowiem 
możliwość powspominania 
dawnych czasów ze swoimi 
rówieśnikami i usłyszeć wiele 
ciepłych słów i wspaniałych 
życzeń od przedstawicieli 
związku, burmistrza Ścinawy 
Krystiana Kosztyły, wójta gminy 
Lubin Tadeusza Kielana oraz jednego 
z organizatorów  uroczystości 
starosty Adama Myrdy. 
- Bardzo dziękuję za możliwość 
uczestniczenia w tym spotkaniu, bo 
jest ono źródłem wiedzy na temat 
tego, co można i co warto zrobić, aby 

zachować taką jak państwo 
prezentujecie aktywność życiową. 
Ten drzemiący w państwu potencjał 
bezwzględnie należy wykorzystać. 
Procesy demograficzne wskazują, że 
z roku na rok będzie przybywać ludzi 
starszych, między innymi na 
samorządach spoczywa obowiązek 
stworzenia warunków, środowiskom 
seniorów, by były aktywne i jak 

najdłużej dzieliły się swym 
doświadczeniem życiowym – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  
- Współpracując z państwem nie 
wypełniamy żadnych zobowiązań, 
my chcemy to robić, bo jesteśmy dla 
źródłem wiedzy, skarbnicą historii 
i niejednokrotnie przykładem jak 
dobrze przeżyć swoje życie – dodał 
szef gminnego samorządu. 

- Ten związek nie istniałby gdyby nie 
ci ludzie. To oni stworzyli podwaliny 
tego powiatu i uważam, że właśnie 
oni są ambasadorami tego regionu. 
Mam nadzieję, że swoim 
doświadczeniem , które zdobyli przez 
te przeszło osiem dekad, będą dzielić 
się z młodym pokoleniem  -  mówił 
Adam Myrda, starosta lubiński.
Włodarze gmin Lubin, Ścinawa 
i Rudna, włączając się w organizację 
uroczystości, zadbali między innymi 
o to, by zaproszeni goście z całego 
powiatu mogli bezpiecznie dotrzeć na 
spotkanie.   (MD/MG) 

ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZE
ZŁOTEGO WIEKU
Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie, którzy przekroczyli już 
wiek 80 lat, spotkali się w Muzie, by wspólnie świętować swoje jubileusze. Uroczystość 
odbyła się przy okazji rocznicy 55-lecia powstania związku.

FO
T. 

M
A

JA
 G

RO
H

M
A

N
 

FO
T. 

A
RC

H
IW

U
M

 



³TEMAT WYDANIA

Zmiany w modernizacji 
wprowadzone zostały na 
podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Głównym Urzędem 
Geodezji i Kartografii, Starostą 
Lubińskim a wykonawcą 
geodezyjnym firmą Gispro ze 
Szczecina. Ze zmianami wiążą 
się formalności, których muszą 
dopełnić mieszkańcy 
w postaci złożenia nowej 
deklaracji o nieruchomościach. 
- Modernizacja 
przeprowadzona została ze 
środków unijnych. Jej wartość 
opiewa na kwotę 803 tys. zł. 
Powiat nie zaangażował na 
ten cel środków własnych. 
Celem programu jest 
usprawnienia zarządzania 
państwem. Polega to na 
wymianie danych pomiędzy 
Głównym Urzędem 
Statystycznym a Głównym 
Urzędem Geodezji i Kartografii 
a także ewidencjami 
prowadzonymi przez 
starostwa powiatowe, organy 
podatkowe w gminach oraz 
księgami wieczystymi, 
znajdującymi się w Sądach 
Rejonowych – 
tłumaczy  

Krzysztof Siudziński, dyrektor 
Departamentu Geodezji 
i Kartografii w Starostwie 
Powiatowym w Lubinie. 
Pierwszy etap modernizacji 
polegał na ustaleniu granic 
tych nieruchomości, dla 
których granice nigdy 
wcześniej nie zostały ustalone. 
Drugi etap – to ponowne 
przeliczenie pozostałych 
powierzchni, w celu 
ujednolicenia zapisów dot. 
powierzchni z arów do metra 
kwadratowego. 
- Poprzednie przepisy sprzed 
2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków 
przewidywały, że na terenach 
wiejskich powierzchnie 
nieruchomości były 
wykazywane do ara, natomiast 
w miastach do metra 
kwadratowego. Ta 
modernizacja ma ujednolicić 
zapisy dotyczące powierzchni, 
ale i sposobu użytkowania 
gruntów – mówi dyrektor 
Krzysztof Siudziński. 
Zmiany w ewidencji gruntów 
najbardziej dotknęły 

właścicieli terenów zabudowy 
mieszkaniowej oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów 
i budynków literą „B”, 
wcześniej sklasyfikowanych 
jako rolnicze. Wiąże się to 
bowiem z podwyższeniem 
kwoty podatku.
- Często spotykamy się 
z wątpliwościami dotyczącymi 
właśnie tego rodzaju 
zabudowy, bo mieszkańcy 
twierdzą, że działka ma nadal 
charakter rolniczy, a wyłącznie 
na jej niewielkiej części 
znajduje się dom mieszkalny. 
Wyjaśniam więc, że nie ma 
znaczenia, gdzie jest 
postawiony budynek i czy 
w ogóle tam jest, ważne jest 
to, co się na tej działce 
znajduje – wyjaśnia geodeta 
powiatowy (kwalifikacja 
zabudowy „B” w ramce obok). 
Dyrektor  Krzysztof Siudziński 
przypomina, że obowiązek 
zgłoszenia zmiany 
przeznaczenia gruntu leży po 
stronie właściciela. – Przepisy 
mówią jasno, że zmianę należy 

zgłosić w terminie 30 dniu 
od daty jej powstania. 

Modernizacja 

gruntów i budynków wychodzi 
naprzeciw idei sprawiedliwości 
społecznej. Prawo jest równe 
dla wszystkich , dlatego nie 
może być tak, że za grunty 
mieszkaniowe, ich 
użytkownicy ponoszą różne 
opłaty – dodaje geodeta. 
Nowy operat ewidencji 
gruntów i budynków terenów 
Gminy Lubin został ogłoszony 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego 
1 grudnia 2015 r. W ciągu 
miesiąca mieszkańcy mogli 
zgłaszać uwagi i zastrzeżenia 
co do jego zapisów. Cześć osób 
skorzystała z tej możliwości, 
ale tylko w niewielkiej części 
uwagi zostały uwzględnione, 
większość uznana została za 
bezpodstawne. 
Modernizacja Ewidencji 
Gruntów i Budynków 
w ramach programu ZSIN Faza 
I przeprowadzona została 
w 58 powiatach na terenie 
pięciu województw. W ramach 
II fazy projektu planuje się 
rozpoczęcie tego zadania 
w pozostałych 102 powiatach. 
Jeśli powiat lubiński zostanie 
zakwalifikowany do II etapu, to 
w pozostałych gminach 
wiejskich (Rudna i/lub 
Ścinawa) przeprowadzone 
zostaną podobne prace. 
Dlaczego Gmina Lubin poszła 

na pierwszy ogień? 
- Gmina Lubin ze wszystkich 
gmin wiejskich w powiecie jest 
największą gminą, 
prowadzonych jest na jej 
terenie najwięcej inwestycji 
związanych 

z nieruchomościami i dlatego - 
w trosce o jakość danych dot. 
tych nieruchomości - 
zdecydowaliśmy się od niej 
rozpocząć ewidencję gruntów 
– opowiada dyrektor 
Siudziński.  Maja Grohman 

Zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie Gminy Lubin! 

NIE MILKNĄ 
KONTROWERSJE…
Z czego wynikają zmiany? Dlaczego teraz, dlaczego tak szybko i dlaczego Gmina Lubin? To pytania, które 
towarzyszą formalnościom związanym ze zmianami  w modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie 
Gminy Lubin, które okazały się bardzo uciążliwe dla mieszkańców. W opinii części osób kryteria zmian są nie tylko 
niejednoznaczne, ale także niejednakowe dla wszystkich. 

- Czasami nie trzeba było wyjeżdżać w teren, 
zdjęcie satelitarne wystarczyło, by stwierdzić, 
że działka widniejąca w ewidencji jako rolna, 
w rzeczywistości jest działką mieszkaniową 
– mówi Krzysztof Siudziński. 

znajdującymi się w Sądach 
Rejonowych – 
tłumaczy  

najbardziej dotknęły 
od daty jej powstania. 

Modernizacja 

w pozostałych 102 powiatach. 
Jeśli powiat lubiński zostanie 
zakwalifikowany do II etapu, to 
w pozostałych gminach 
wiejskich (Rudna i/lub 
Ścinawa) przeprowadzone 
zostaną podobne prace. 
Dlaczego Gmina Lubin poszła 

Klasyfikacja terenów mieszkaniowych „B” 
Do terenów zabudowy mieszkaniowej „B” zalicza się grunty nie wchodzące w skład działek 
siedliskowych (działki siedliskowe i zagrodowe służące produkcji rolniczej należą do innej 
kategorii gruntów), zajęte pod budynki mieszkalne, gospodarcze i techniczne związane 
funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia w szczególności podwórza, dojazdy, 
przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, 
urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, składowiska odpadów, obiekty małej 
architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne oraz położone między budynkami 
i urządzeniami, wcześniej wymienionymi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków 
i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu ( jeżeli np. plan miejscowy przewiduje, że część 
nieruchomości może być wykorzystywana do innego celu np. rolniczego), zajęte pod trawniki, 
rabaty, kwietniki i warzywniki czyli tzw. ogródki przydomowe.  

Nowe informacje 
dot. posiadanych 
nieruchomości złożyć musi 
90 proc. mieszkańców 
Gminy Lubin.



⁴ INFRASTRUKTURA

WYNALAZKI, KTÓRE 
ZMIENIŁY ŚWIAT
Spodnie
Spodnie są jednym 
z najbardziej powszechnych 
elementów garderoby 
każdego człowieka. 
Wydawać się może, że 
istnieją odkąd powstała 
cywilizacja. Ubranie podobne 
do spodni, które bardziej 
przypominało rajstopy, 
noszono już w pierwszych 
wiekach naszej ery, o czym 
świadczą znaleziska. 
W Europie spodnie nie były 
używane aż do XIV wieku. 
Kobiety i mężczyźni nosili 
wyłącznie suknie. 
Pierwszymi osobami, które 
zaczęły nosić spodnie byli rycerze. Suknia utrudniała im 
jazdę konną dlatego potrzebowali czegoś, co będzie dla nich 
bardziej praktyczne i wygodne. Początkowo spodnie 
składały się z dwóch pończoch, które w XIV wieku 
połączyły się w rajtuzy. Panowie byli wobec tego zmuszeni 
zdejmować je kilka razy w ciągu dnia. Wymyślono więc 
rozporek. W Renesansie rajtuzy rozdzielono na część górną, 
którą stanowiły bufiaste spodenki oraz pończochy. W XVII 
wieku zaczęto nosić długie, obcisłe spodnie wpuszczone 
w wysokie buty, a dopiero w XIX wieku pojawił się krój 
spodni, który po wielu modyfikacjach i zmianach przetrwał 
do dziś.

Magnetofon
Valdemar Poulsen dnia 10 listopada 1898 roku jako 
pierwszy uzyskał patent na magnetyczne nagrywanie 
dźwięku, a potem jego odtwarzanie. Za działający model 
urządzenia, który został pokazany na Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1900 roku, wynalazca zdobył Grand Prix tej 
wystawy. W aparacie zbudowanym przez Poulsena 
(nazwanym przez niego telegrafonem) dźwięk rejestrowany 
był w ten sposób, że prąd 
elektryczny z mikrofonu modulowany akustycznie 
przepływał przez elektromagnes, który magnesował 
przesuwający się drut stalowy. Była to 
zazwyczaj struna fortepianowa. Drut nawijał się na 
obracający się cylinder. W celu odtworzenia dźwięku 
wystarczyło obracać cylinder z tą samą prędkością 
i połączyć elektromagnes ze słuchawkami, które 
przetwarzały prąd elektryczny, zgodnie ze zmianami pola 
magnetycznego w drgania dźwiękowe. W 1908 roku na 
jednym z aparatów wyprodukowanych przez 
przedsiębiorstwo Poulsena zarejestrowano przemówienia 
wygłoszone na Międzynarodowym Kongresie Technicznym 
w Kopenhadze. Ponieważ nagrywanie i odtwarzanie dźwięku 
w aparatach dokonywano bez wzmacniania sygnałów 
elektrycznych, uzyskiwane efekty były mierne i urządzenia 
nie znalazły szerszego zastosowania.  Po wielokrotnych 
próbach dopiero w 1939 niemiecki inżynier Walter 
Weber przekonstruował magnetofon, budując pierwszy 
magnetofon odtwarzający dźwięk w wysokiej jakości, czyli 
urządzenie, które używane jest do dziś.  

Spodnie-nogawice 
z połowy IV 
wieku znalezione 
w Thorsberg Bog 
(Schleswig-Holstein, 
Niemcy)

- Jeśli natychmiast nie zatrzymamy procesu degradacji urządzeń, za dwa trzy, lata częściej wody 
nie będzie, niż będzie – mówi Wojciech Dziwiński, dyrektor GZUKiM (na zdjęciu z radną 
Zofią Marcinkiewicz). 

Niemiecka radiostacja  z magnetofonem 
(około 1939 roku)
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Systematycznie postępująca 
degradacja urządzeń musi 
zostać natychmiast zatrzymana 
– to wnioski płynące 
z przeprowadzonego 
w ostatnim czasie audytu. Ze 
stanem urządzeń zapoznali się 
także Radni Gminy Lubin, 
odwiedzając część obiektów 
wodno-kanalizacyjnych, 
których stan jest najbardziej 
niepokojący.  
Część infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej Gminy Lubin ma 
nawet kilkadziesiąt lat. 
Ostatnie remonty 
przeprowadzone zostały 
kilkanaście lat temu. 
Zdecydowana większość z nich 

jest niewydolna i wymaga 
ogromnych nakładów. 
Najbardziej palącym 
i jednocześnie najbardziej 
kosztownym problemem jest 
oczyszczalnia ścieków 
w Raszówce, która już 
pracuje na pograniczu 
swoich możliwości. 
- Poprzednie władze 
gminy wydatkowały 
środki na projekt 
rozbudowy oczyszczalni 
w Raszówce. Pozwolenie na 
budowę wydane zostało 
w lutym 2008 roku. Dziś mogę 
powiedzieć, iż mieliśmy wielkie 
szczęście, że prace się nie 
rozpoczęły. Powtarza się 

bowiem sytuacja z Pieszkowa. 
Parametry zakładane 
w projekcie, nie zaspokajałyby 

obecnych potrzeb tej 
miejscowości, nie mówiąc 
o planach jej rozbudowy. Wart 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 

projekt trafił do archiwum, 
a my musimy zmierzyć się 
z koniecznością opracowania 
nowej dokumentacji, która 
odpowiadać będzie 
rzeczywistym potrzebom 
miejscowości, obsługiwanych 
przez tę oczyszczalnię  – 
tłumaczy dyrektor GZUKiM 
i szacuje, że koszt tej inwestycji 
może wynieść nawet 
kilkanaście milionów złotych. 
Oczyszczalnia ścieków 
w Raszówce to niestety nie 
jedyny problem. – Obecnie 
kilka oczyszczalni wymaga 
natychmiastowej modernizacji, 
a w przeciągu 5-7 lat trzeba 
będzie rozwiązać podobne 

Czy podwyżki cen wody pozwolą zatrzymać postępującą degradację urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubin? 

PALĄCY PROBLEM 
Drastyczny wzrost awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na przestrzeni ostatnich 
kilku lat, straty wody na poziomie prawie 50 proc. – to tylko niektóre efekty 
postępującej degradacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubin.  
- Jeśli tego procesu nie zatrzymamy natychmiast, za dwa trzy, lata częściej 
wody w kranach nie będzie, niż będzie – ostrzega Wojciech Dziwiński, dyrektor 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. 

GZUKiM w ciągu 
2012 roku odnotowano 
800 awarii na terenie 
Gminy Lubin, w roku 
2015 było ich 1200, 

czyli trzy minimum trzy 
dziennie
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Czy podwyżki cen wody pozwolą zatrzymać postępującą degradację urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubin? 

PALĄCY PROBLEM 

problemy w pozostałych 
obiektach - dodaje dyrektor. 
Postępującą degradację 
urządzeń wodno-
kanalizacyjnych potwierdzają 
liczby. Ich awaryjność 
w ostatnich latach wzrastała 
w zastraszającym tempie. – 
W ciągu 2012 roku 
odnotowaliśmy 800 awarii na 
terenie Gminy Lubin, w roku 
2015 było ich 1200, czyli 
minimum trzy awarie dziennie 
– wylicza szef GZUKiM. 
Maksymalnie 
wyeksploatowana 
infrastruktura generuje 
dodatkowe koszty, w postaci 
zużycia energii i strat wody. 
Te ostatnie w skali Gminy 
Lubin wynoszą średnio 50 
proc. 
- Ta woda znika z powodu 
nieszczelności na sieciach, ale 
również z powodu 
wykorzystywania 
nieopomiarowanych 
przyłączy. Tym problemem już 
się zajęliśmy, mam nadzieję, 
że dzięki temu ograniczymy 
część kosztów, ponieważ 
szukamy oszczędności 
wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe – tłumaczy dyrektor 
Dziwiński.
Obiekty wodno-kanalizacyjne 
wizytowali ostatnio radni 
Gminy Lubin. Potrzebę ich 
natychmiastowej modernizacji 

widać nawet okiem laika. Czy 
podwyżka cen wody wpłynie 
na poprawę stanu tych 
urządzeń? 
- Wychodzimy z założenie, że 
ziarnko do ziarnka i zbierze się 
miarka. Każda złotówka jest 
ważna. W Gminie Lubin 
opłaty, które ponoszą 
mieszkańcy za dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków – 
także po podwyżce – należą 
do najniższych w regionie. Po 
raz ostatni zmieniane były 
w 2013 r. i teraz przyszedł 
czas ponownie je 
zweryfikować. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy postarają się 
zrozumieć potrzebę zmiany 
stawek - dodaje Wojciech 
Dziwiński. 
Taryfa opłat za wodę i ścieki 
składa się z dopłat, 
abonamentu i ceny metra 
sześciennego dostarczanej 
wody i odprowadzanych 
ścieków. Dopłaty pozostają 
na niezmienionym poziomie, 
abonament – na wniosek 
mieszkańców - zostanie 
obniżony, opłata za metr 
sześcienny wody, po 
odliczeniu dotacji, – zgodnie 
z wnioskiem GZUKiM – ma 
wzrosnąć z 3,87 zł do 4,85 zł, 
a metra sześciennego ścieków 
2,33 zł do 3,05 zł brutto.  
Średnie zużycie wody 
w Gminie Lubin wynosi ok. 10 

metrów sześciennych 
miesięcznie. Rachunek przy 
takim zużyciu opiewać będzie, 
po podwyżce, na kwotę 85, 33 
zł, podczas gdy 
w Polkowicach wyniesie on 
126,25 zł,  w Gminie Lubin 
(miejskiej) 120,10 zł , 
w Legnicy 109 zł, 
w Prochowicach 104 zł, 
w Chocianowie 103, 25 zł, 
w Ścinawie 96,88, 

w Chojnowie 93,96 zł. Niższe 
rachunki zapłacą tylko 
mieszkańcy Gminy Rudna, co 
wynika m.in. z mniejszego 
obszaru terytorialnego tej 
gminy, jak również 
modernizacji infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 
przeprowadzonej w ostatnich 
latach.  
- Mam nadzieję, że przez 
najbliższe, co najmniej dwa, 
trzy lata ceny wody oraz 
ścieków w Gminie Lubin nie 
ulegną zmianie. Jest to 
założenie, ponieważ zakład 

funkcjonuje w pewnym 
otoczeniu, mamy dostawców 
i nie wszystkie koszty są 
zależne wyłącznie od nas, ale 
zrobimy wszystko, by się 
z tego zobowiązania 
wywiązać – podsumowuje 
dyrektor Wojciech Dziwiński. 
Nowe taryfy opłat za wodę 
trafią pod obrady Rady Gminy 
Lubin na początku marca. 
Jeśli zostaną przyjęte wejdą 
w życie od 1 kwietnia. 

 Maja Grohman

Ze stanem urządzeń zapoznali się także Radni Gminy Lubin, odwiedzając część obiektów wodno-
kanalizacyjnych, których stan jest najbardziej niepokojący.  

Oczyszczalnia ścieków w Raszówce już pracuje na pograniczu swoich możliwości. 

Nawet okiem laika widać potrzebę 
natychmiastowej modernizacji obiektów  
wodno-kanalizacyjnych. 
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Z Wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielan rozmawia Katarzyna Szatkowska 

 Wiele emocji 
i kontrowersji wzbudza 
w ostatnich miesiącach 
Modernizacja Ewidencji 
Gruntów i Budynków. Jak 
Pan ocenia sposób 
wprowadzenia tych zmian? 
Gmina podobnie, jak 
mieszkańcy została w tym 
przypadku postawiona przed 
faktem dokonanym. Nie 
mieliśmy wpływu czy i w jaki 
sposób modernizacja zostanie 
przeprowadzona, ponieważ jest 
to zadanie realizowane przez 
wyspecjalizowaną firmę 
GISPRO ze Szczecina, wybraną 
w drodze przetargu 
nieograniczonego przez 
Głównego Geodetę Kraju oraz 

Starostwo Powiatowe 
w Lubinie. Jeśli natomiast 
chodzi o ocenę tego 
przedsięwzięcia, to z jednej 
strony trudno odmówić 
zasadności przeprowadzonej 
modernizacji, ale z drugiej 
strony pojawia się szereg 
okoliczności, które powodują, 
że trudno tym działaniom 
wystawić pozytywną ocenę. 

 Dobre strony 
przeprowadzonej 
modernizacji, to w Pana 
opinii… 
Uporządkowanie danych 
dotyczących gruntów na 
terenie Gminy Lubin. Choć to 
na właścicielu nieruchomości 

spoczywa obowiązek 
poinformowania o zmianach, 
które zaszły na użytkowanej 
przez niego działce – nie 
wszyscy tych formalności 
dopełniają. Skutek jest taki, że 
mieszkańcy posiadający 
porównywalnej wielkości 
działki i użytkujący je w taki 
sam sposób płacą różnej 
wysokości podatki. 
Modernizacja na pewno 
przyczyni się do zlikwidowania 
dysproporcji, które są 
społecznie niesprawiedliwe 
i niczym nieuzasadnione. 
 A złe strony…  
Myślę, że najsłabszą jest 
polityka informacyjna. Bardzo 
słaba była komunikacja na 

temat planowanej, 
realizowanej oraz  
zakończonej modernizacji 
gruntów. Wypełnienie 
wyłącznie  wymagań 
ustawowych w zakresie 
obowiązków 
informacyjnych okazało się 
niewystarczające. 
W znakomitej większości 
mieszkańcy gminy nie wiedzieli 
o przeprowadzonej 
modernizacji gruntów. 
Właściciele nieruchomości, 
którzy dowiadują się 
o wprowadzonych zmianach 
dopiero teraz, kiedy nie 
przysługuje im prawo 
odwołania się od decyzji czują 
się oszukani. Z informacji, które 

docierają do nas od 
mieszkańców wynika, że 
przekształcenie gruntów nie 
zawsze odbywało się na 
podstawie identycznych 
kryteriów. Część działek, na 
których znajdują się budynki 
mieszkalne oraz związane 
z nimi budynki gospodarcze 
i urządzenia zostało 
zakwalifikowanych jako tereny 
mieszkaniowe, a część jako 
grunty rolne zabudowane. 
Zaliczanie nieruchomości 
mających identyczne 
przeznaczenie do rożnych grup 
użytków gruntowych wzbudza 
w mieszkańcach gminy Lubin 
poczucie nierówności 
społecznej, gdyż przekłada się 
to na wysokość płaconych 
podatków: rolnego bądź od 
nieruchomości.

 Co te zmiany oznaczają 
dla Urzędy Gminy? 
Ogrom pracy mają nasze służby 
podatkowe. Wprowadzona 
zmiana w ewidencji skutkuje 
obowiązkiem przedłożenia 
przez mieszkańca nowej 
informacji o nieruchomościach. 
W przypadku gdy mieszkaniec 
nie złoży stosownej 

informacji zobowiązani 
będziemy przeprowadzić 
postępowanie  mające na celu 
ustalenie wysokości 
zobowiązania podatkowego. 
Powyższe związane będzie 
z koniecznością poniesienia 
znacznych kosztów, w tym na 
przeprowadzenie kontroli 

w celu  ustalenia powierzchni 
użytkowych  budynków. Część 
mieszkańców wyraża chęć 
złożenia nowych informacji 
o nieruchomościach. 
Problemem jednak są ciągłe 
zmiany w ewidencji mające na 
celu wyeliminowanie 
popełnionych błędów. Już 
wystąpiły przypadki, 
dezaktualizacji złożonych 
w styczniu deklaracji. 

 Jakie działania – w tej 
sytuacji - podejmie Wójt 
Gminy Lubin? 
Zwróciliśmy się do Starostwa 
z wnioskiem o pilne przesłanie 
mieszkańcom gminy informacji 
o wprowadzonych zmianach 
w ewidencji gruntów 
i budynków oraz utrzymanie 
oddelegowania pracownika do 
uczestnictwa w zebraniach 
wiejskich. Ponadto zwróciłem 
się z prośbą o precyzyjną 
informację w jakim terminie 
planowane jest ostateczne 
zakończenie wprowadzania 
przez wykonawcę zadania 
korekt popełnionych błędów. 
Skutki tej modernizacji, przede 
wszystkim jeśli chodzi 
o wysokość dodatkowego 
obciążenia finansowego części 
mieszkańców, będzie można 
ocenić najszybciej za ok. pół 
roku tj. po wystawieniu 

ostatniej decyzji podatkowej. 
Wtedy właśnie, po wnikliwej 
analizie problemu, razem 
z radnymi naszej Gminy, 

podejmiemy decyzję 
o ewentualnej zmianie 

uchwały o podatku od 
nieruchomości.

 Kolejne trudne tematy to 
wprowadzone podwyżki 
opłat za śmieci i planowane 
podwyższenie cen wody. 
Zarówno w przypadku 
podwyżki dotyczącej obioru 
odpadów, jak również 
przygotowywanej kalkulacji 
opłaty za wodę i ścieki 

BILANS ZYSKÓW I STRAT 2016 ROKU 
Początek  roku 2016 to w Gminie Lubin bardzo gorący okres. Prowadzona modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków postawiła w stan gotowości służby finansowe Urzędu Gminy, ponieważ nowe deklaracje podatkowe 
musi złożyć 90 proc. mieszkańców. Eksploatowana i praktycznie nie modernizowana od lat infrastruktura wodno-
kanalizacyjna daje o sobie znać, w postaci rosnącej lawinowo ilości awarii. Prace nad tegorocznym budżetem nie 
pozostawiły wątpliwości, że podwyżek nie da się uniknąć… 

Myślę, że najsłabszą stroną modernizacji ewidencji gruntów była akcja informacyjna. Wypełnienie wyłącznie  
wymagań ustawowych w zakresie obowiązków informacyjnych okazało się niewystarczające.

Na remonty 
gminnych dróg 
Gmina Lubin 

zamierza 
przeznaczyć w tym 

roku 6.5 mln zł. 
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BILANS ZYSKÓW I STRAT 2016 ROKU 
naprawdę nie było innej 
możliwości. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy wezmą pod uwagę 
nasze argumenty i przełkną tę 
gorzką pigułkę. W wyniku 
przetargu  nieograniczonego, 
przeprowadzonego latem 
ubiegłego roku, zawarta 
została umowa z wykonawcą 
zadania polegającego na 
gospodarowaniu odpadami. 
Choć wybrana została 
najkorzystniejsza oferta, 
znacznie przewyższała ona 
wcześniejsze koszty. Wzrosły 
one średnio o 4 zł na jednego 
mieszkańca Gminy Lubin. By 
uniknąć tak drastycznych 
podwyżek, gmina 
zdecydowała się część 
kosztów z tym związanych 
wziąć na siebie. Dlatego 
podwyżka wynosi 3, a nie jak 
wynika z kosztów 4 zł. Będzie 
ona niższa w przypadku 
właścicieli nieruchomości, 
w których zamieszkuje 1 
osoba. Zapłacą oni o 2 zł 
więcej niż dotychczas. Cieszę 
się, że udało się utrzymać 
system, który gwarantuje 
korzyści finansowe dużym 
rodzinom, stawka wywozu 
odpadów spada bowiem wraz 
z liczbą osób zamieszkujących 
nieruchomość. Nie chcę się 
zarzekać, ale jest ogromna 
szansa na to, aby 
w najbliższych  latach nie było 
potrzeby wprowadzania 
kolejnych podwyżek za odbiór 
odpadów. Najprawdopodobniej 
zmiana Ustawy prawo 
zamówień publicznych 
wprowadzi od lat oczekiwaną 
możliwość zlecanie tej usługi 
przez samorządy bezpośrednio 
(tj. bez przetargu) swoim 
zakładom komunalnym, które 
wykonają to zadanie 
zdecydowanie taniej. Ponadto 
stworzymy na terenie ośmiu 
istniejących lokalnych 
oczyszczalni tzw. PSZOKi - 
punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, 
w których mieszkańcy będą 
mogli gromadzić głównie 
odpady biodegradowalne.

 Wyższe ceny za wodę to 
także konieczność? 
Stan techniczny infrastruktury 
wodno-kanalizacyjne Gminy 
Lubin jest tragiczny, 
postępująca systematycznie 
degradacja urządzeń musi 
zostać natychmiast 
zatrzymana – to wnioski 
płynące z ostatniego 
audytu 
przeprowadzonego 
przez służby 
Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych 
w Księginicach. 
Część infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 
Gminy Lubin ma nawet 
kilkadziesiąt lat. Ostatnie 
remonty przeprowadzone 
zostały kilkanaście lat temu. 
Zdecydowana większość z nich 
jest niewydolna i wymaga 
ogromnych nakładów. To 
najważniejszy argument, który 
tłumaczy te podwyżki. Są one 
zapewne bardzo dotkliwe dla 
mieszkańców, ale zaspakajają  
niewielki procent potrzeb 
inwestycyjnych. Dlatego 
sięgamy przede wszystkim po 
inne źródła finansowania, 
takie jak środki budżetowe 
(wpływy z podatków 
i sprzedaży nieruchomości), 
środki zewnętrzne, a w tym 
dotacje unijne oraz być może 
część zadań sfinansujemy 
kredytem. Mimo wzrostu cen 
i tak taryfy za doprowadzenie 
wody i odprowadzenie ścieków 
w Gminie Lubin pozostają 
najniższe w regionie m.in. 
dzięki utrzymanym dopłatom. 

 Jakie są plany Gminy 
Lubin na 2016 rok, 
zwłaszcza jeśli chodzi 
o inwestycji? 
Zadania planujemy w oparciu 
o potrzeby, a te w przypadku 
naszych 36 miejscowości są 
ogromne. Szukamy różnych 
możliwości finansowania 
zadań, takich jak wspomniane 
wcześniej fundusze 
zewnętrzne m.in. w ramach 
perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 
2020. Jest to ostatni moment 
na wyciagnięcie ręki po te 
środki. Jeśli teraz z tej szansy 
nie skorzystamy, to drugiej 
okazji ku temu 

raczej nie będzie. Cały czas 
pracujemy nad optymalizacją 
wykorzystania środków, 
którymi dysponujemy 
w ramach tegorocznego 

budżetu, stąd zmiany 
w uchwale budżetowej, które 
chcę zaproponować radnym na 
najbliższej sesji. Bardzo się 
cieszę, że nie „tniemy” 
środków na inwestycje ale do 
tę pulę zwiększamy, m.in. 
dzięki środkom z nadwyżki 

budżetowej, 
wygospodarowanej 

w ubiegłym roku. 
Ostateczna decyzja 
należy do radnych, ale 
plan jest taki by na 
gminne drogi 

przeznaczyć 6,5 mln zł. 
Kolejne 3 mln zł 

chcielibyśmy przeznaczyć 
na wspomnianą wcześniej, 

niezbędną modernizację 
majątku wodciągowo-
kanalizacyjnego, a na 
pozostałe inwestycje m.in. 
boiska, adaptację budynku 
w Siedlcach na potrzeby 
ośrodka zdrowia, projekty 
świetlic i wiele innych 

inwestycji przeznaczymy 
kolejnych kilka milionów 
złotych. Jestem naprawdę 
zadowolony, że tak duże środki 
finansowe udało się 
wygospodarować na 
inwestycji, ponieważ są to 
zadania oczekiwane przez 
mieszkańców od wielu lat. 

 A które drogowe 
inwestycje uznane zostały 
za priorytetowe? 
Na drogowej mapie 
inwestycyjnej Gminy Lubin jest 
wiele punków, które musimy 
pilnie zrealizować. Należą do 
nich droga gminna 
w Chróstniku prowadząca 
w kierunku Bolanowa wraz 
z oświetleniem, drogi 
w Czerńcu, Goli, Gorzelinie, 
Gorzycy, Księginicach, 
Niemstowie, Osieku, 
Pieszkowie, Raszówce, 
Szklarach Górnych czy 
Ustroniu. Ta ostania inwestycja 
już trwa. 

 Czy budowa nowych 
boisk finansowana będzie 
ze środków budżetowych 
gminy? 
W części tak, ale złożyliśmy do 
Programu Budowy Lokalnej 
Bazy Sportowej wnioski na 
budowę aż sześciu boisk, na 
wykonanie których mamy już 
dokumentację techniczną. 
Zwrot kosztów w ramach tego 
programu wynosi 33 proc. 
i liczymy na to, że te środki uda 
nam się pozyskać. 

 Mimo trudnego początku 
2016 roku, jest szansa, że 
roczny bilans wyjdzie na plus? 
Wierzę w to bardzo mocno 
i zrobię wszystko, by te zmiany 
przyniosły wymierne efekty 
mieszkańcom naszej Gminy. 
Stawiamy na równomierny 
rozwój wszystkich miejscowości 
i tej wyznaczonej drogi 
będziemy się trzymać. 

 Dziękuję za rozmowę 

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan uczestniczy we wszystkich zebraniach wiejskich, na których omawiane  
są kwestie związane z modernizacją gruntów, odpowiada także na pytania dotyczące podwyżek 
i planowanych zadań inwestycyjnych. Na zdjęciu zebranie w Karczowiskach. 
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Wójt Gminy Lubin  
zwrócił się do Starostwa 

z wnioskiem o pilne 
przesłanie mieszkańcom 

gminy informacji 
o wprowadzonych zmianach 

w ewidencji gruntów 
i budynków. 
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STYPENDIA NAUKOWE, SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 

Program 
stypendialny Gminy 
Lubin ma 
dziewiętnastoletnią 
historię. Jego  celem 
jest zauważenie 
i uhonorowanie 
najzdolniejszych 
młodych 
mieszkańców naszej 
Gminy. 
Osoby, którym 
przyznane zostały 
jednorazowe 
stypendia za bardzo 
wysokie wyniki 
w nauce spełnić 
musiały kryteria, 
określone w uchwale 
Rady Gminy z dnia 31 
stycznia 2002 r. 
w sprawie zasad 
przyznawania 
stypendiów dla 
uczniów i studentów. 
Wśród stypendystów 
z najwyższą średnią 
znalazło się 28 
gimnazjalistów, 42 
uczniów szkół 
średnich, 15 
studentów studiów 
magisterskich i 18 
studentów studiów 
licencjackich/
inżynierskich, 13 
osób uhonorowanych 
zostało stypendiami 
za szczególne 
osiągnięcia sportowe 
i 4 osoby za 
szczególne 
uzdolnienia 
artystyczne. 
Gratulacje 
stypendystom złożyli 
wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert 
Grabowski oraz 
członkowie Komisji 
Oświaty Rady Gminy 
Lubin: Zofia 
Marcinkiewicz, 
Sylwia Pęczkowicz-
Kuduk oraz Marcin 

Nyklewicz.
- Przyznając 
stypendia tak dużej 
liczbie uzdolnionych 
osób, możemy być 
spokojni o przyszłość 
i rozwój naszej 
Gminy. Serdecznie 
gratuluję tych 
doskonałych 
wyników i życzę 
dalszych sukcesów – 
mówił podczas 
uroczystości Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 
Galę uświetniły 
występy uczniów 
szkół prowadzonych 
przez Gminę Lubin. 
Mix podstawowych 
tańców towarzyskich 
zaprezentowała para 
taneczna: Maria 
Mazur (Szkoła 
Podstawowa 
w Szklarach Górnych) 
oraz Juliusz 
Radziejewski. 
Ciekawą interpretacją 
utworu zaskoczyła 
wszystkich Barbara 
Krac, uczennica 
Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie 
Wielkim, która 
wykonała piosenkę 
z repertuaru Kayah 
i Gorana Bregovica 
„Kiedyś byłam różą”, 
a pokaz brazylijskiej 
sztuki walki 
połączonej z tańcem, 
bardzo popularnej 
ostatnio Capoeiry 
można było zobaczyć 
w wykonaniu 
uczniów z Gimnazjum 
w Lubinie: Macieja 
Główczyka, 
Sebastiana Maćków, 
Adrianny Wilgosz 
oraz Katarzyny Bik, 
przygotowywanych 
pod kierunkiem Pani 
Pauliny Kulczyckiej. 
 (JN) 

NAJZDOLNIEJSI W GMINIE LUBIN 
NAGRODZENI

STYPENDIA 
SPORTOWE 
Paulina Ostrowska 
Anna Wróblewska
Mikołaj Stasiak
Olga Lewandowska 
Ewelina Olszewska 
Aleksandra Dudziak 
Natalia Rogacka 
Maja Kowalska 
Agnieszka 
Aleksandra Naróg 
Jakub Źrebiec
Michał Grzyb 
Kamil Jaz 

STYPENDIA 
ARTYSTYCZNE
Alicja Sroka 
Mikołaj Stasiak 
Maja Kowalska 
Mateusz Pęciak 
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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN  
  Julia Pawlik, Daria 

Garbaczewska, Krzysztof 
Polański – gimnazjaliści 
(średnia ocen 5,9) 
  Dominik Stęplewski , uczeń 

II Liceum 
Ogólnokształcącego w 

Lubinie (średnia  ocen 5,6)
  Małgorzata Matławska, 

uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Lubinie (średnia ocen 5,5)
  Karolina Kędzierska, 

uczennica II Liceum 

Ogólnokształcącego w 
Lubinie (średnia ocen 5,4)
  Karolina Szarszoń, 

uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Lubinie (średnia ocen 5,4) 

STUDENCI Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ NA 
STUDIACH LICENCJACKICH I INŻYNIERSKICH  
  Mateusz Pęciak, student 

Uniwersytetu Muzycznego 
w Warszawie (średnia ocen 
5,1) 

  Agnieszka Janduła, 
studentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Głogowie (średnia ocen 4,9) 

  Dawid Brzemiński, student 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 
(średnia ocen 4,9) 

 Sukcesy uczniów 
Gminnego Gimnazjum 

Uczniowie Gminnego Gimnazjum w Lubinie 
zakwalifikowali się do finału  prestiżowego 
konkursu, organizowanego corocznie przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu: „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. 
Uczeń klasy III b Krzysztof Polański Gimnazjum 
w Lubinie dotarł do finału w dwóch kategoriach 
„język polski” i „historia”. W pierwszej  z nich, 
z powiatu lubińskiego, znalazły się jeszcze dwie 
uczennice Gimnazjum Salezjańskiego, 
a w historycznej kroku dotrzymuje mu  jedna 
uczennica również z Gimnazjum Salezjańskiego.  
Wielkim sukcesem jest również dotarcie do 
finału „zDolnego Ślązaka” uczennicy klasy II 
a Julii  Pawlik, która jako jedyna z powiatu 
lubińskiego zakwalifikowała się w kategorii 
z języka francuskiego.
Laureaci Zdolnego Ślązaka mają wyjątkowe 
uprawnienia. Na podstawie Rozporządzenia 
MEN  w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych: (…) 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz 
laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim”, a do 
takich zalicza się „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, 
są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego. 
Gratulujemy i nadal trzymamy kciuki za uczniów 
z Gminnego Gimnazjum. 
 (oprac. GwL) 

Odyseja Umysłu  
 

Odyseja Umysłu jest międzynarodowym programem, w którym mogą brać udział dzieci 
i młodzież od szkoły podstawowej po studia. Do programu zgłaszane są drużyny 
siedmioosobowe, które razem pracują nad rozwiązaniem konkursowego zadania 
długoterminowego i ćwiczą „spontany”.  Każdy zespół z regionu jedzie na eliminacje do 
Wrocławia, gdzie pokazuje swoje rozwiązanie problemu. Jeśli przejdzie dalej ma możliwość 
wyjazdu do Gdańska na Ogólnopolski Finał, a nawet do USA na Finały Światowe.

Od dwóch lat w Gminnym 
Gimnazjum w Lubinie 
realizowany jest program Odysei 
Umysłu, którego głównym 
założeniem jest rozwój 
twórczego i kreatywnego 
myślenia. Uczniowie na zajęciach 
uczą się jak myśleć w sposób 
nieschematyczny i niecodzienny. 
Szukają i nazywają swoje mocne 
strony, swoje talenty, które mogą 
być wykorzystane podczas 
rozwiązania konkursowego 
zadania. Młodzież trenuje 
również „spontany”, które są 
oceniane na eliminacjach we 
Wrocławiu.
W miniony weekend Gminne 
Gimnazjum w Lubinie było 
organizatorem Lubińskich 
warsztatów odysei umysłu. Do 
Lubina przyjechały dwie drużyny 

Odyseuszy z Wrocławia, razem 
ze swoimi trenerami.  Podczas 
dwudniowej zabawy wspólnie 
z dwoma drużynami i ich 
trenerem z Gminnego 
Gimnazjum goście poznawali 
tajniki kreatywnego i twórczego 
myślenia.
Warsztaty rozpoczęły się od 
krótkiego wprowadzenia, 
następnie P. Paulina Kulczycka 
i P. Maciej Stefaniak poprowadzili 
zajęcia z capoeiry oraz gry na 
bębnach. Po kolacji trenerzy- 
Agnieszka i Selim z Wrocławia 
zabawili grupę podczas zadań 
i gier integracyjnych. Kolejnego 
dnia uczestnicy wzięli udział 
w rozruchu porannym przy 
tańcach grupowych, po czym 
przenieśli się w głąb siebie na 
zajęciach „Wspólne malowanie 

obrazu”. Manualna lekcja 
poprowadzona przez P. Monikę 
Małachowską-Szczok była dla 
wielu Odyseuszy inspiracją do 
pracy nad rozwiązaniem 
problemu konkursowego. Po 
warsztatach plastycznych ekipa 
usłyszała i obejrzała „List zza 
oceanu” i wybrała się na zwiad 
po Lubinie. Spacer po mieście 
sprawdził spostrzegawczość 
zawodników. Głodni wrócili na 
obiad, po którym czekały 
ich ostatnie zajęcia „10 kroków 
do twórczego myślenia” 
przygotowane przez P. Katarzynę 
Zasadę. Zajęcia pokazały, że 
niecodzienne myślenie jest 
w cenie. Podsumowując, 
weekend 15.-16.01.2016 
przyniósł wiele zmian, pozwolił 
poznać tajniki umysłu oraz był 
pomocny do pracy przy 
rozwiązaniach zadań 
odysejowych.
Już 27 lutego 2016 r. odbędą się 
eliminacje we Wrocławiu, na 
których wystąpią dwie drużyny 
z Gimnazjum w Lubinie. 
Zapraszamy do kibicowania oraz 
do udziału w programie Odyseja 
Umysłu.

(OPRAC. GIMNAZJUM W LUBINIE) 

NAJZDOLNIEJSI W GMINIE LUBIN 
103 naukowe, 13 sportowych i 4 artystyczne stypendia 
przyznał Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan za II semestr 
roku szkolnego 2014/2015. Nagrody dla uczniów 
i studentów z Gminy Lubin wręczone zostały podczas 
uroczystej Gali Stypendialnej, która odbyła się w Oborze. 

STUDENCI Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ NA 
STUDIACH MAGISTERSKICH   
  Klaudia Kaczmarek, studentka Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(średnia ocen 5,2) 

  Joanna Baran, studentka Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
(średnia ocen 5,0) 



1⁰ INFORMATOR

  INFORMACJE URZĘDOWE
Bezpłatna pomoc prawna 
w Urzędzie Gminy Lubin 

Ruszył rządowy program bezpłatnej pomocy prawnej. W ramach 
projektu w Urzędzie Gminy Lubin przy ul. Łokietka 6a prawnicy dyżurują 
codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 12.00. 
Program pomocy prawnej w powiecie lubińskim koordynuje Starostwo 
Powiatowe.
Oprócz gminnych punktów pomocy prawnej, porady udzielane są także 
w Starostwie Powiatowym w Lubinie, w pokoju numer 116. Prowadzi je 
organizacja pożytku publicznego: Fundacja Badań nad Prawem. 
Adwokaci oraz radcy przyjmują w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
od godziny 8 do 16, a w środy w godzinach 8-17.  
Zakres pomoc prawnej, w ramach rządowego programu jest mocno 
ograniczony. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku 
życia oraz takie, które mają powyżej 65 lat. Jest ona także dostępna dla 
właścicieli Karty Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów oraz 
zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową albo awarią techniczną. 
Żeby skorzystać z pomocy, trzeba przynieść ze sobą dokumenty 
poświadczające np. że jesteśmy weteranem, mamy KDR lub że 
ukończyliśmy 65 lat. 
Również zakres pomocy jest ograniczony. Obejmuje on prawo pracy, 
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo 
cywilne, karne, administracyjne, ubezpieczeń społecznych, rodzinne, 
podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Szczegóły na temat zasad funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej 
można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

(OPRAC. MG, ŹRÓDŁO:MS.GOV.PL) 

Kwalifikacja wojskowa na terenie 
Gminy Lubin w 2016 roku
 Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej: 
 mężczyzn urodzonych w 1997 roku; 
  mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają 

określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
  kobiety urodzone w latach 1992 – 1997 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane 
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie 
Gminy Lubin.
Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, Zespół 
Szkół Nr 1 w Lubinie (dawniej Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:
 21 – 24 marca 2016 roku – mężczyźni,
 30 marca 2016 roku – kobiety.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie 
i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 roku. 
 Wójt Tadeusz Kielan
 (oprac. AH)

Punkt Konsultacyjno 
– Diagnostyczny

Punk Konsultacyjny oferuje pomoc i wsparcie w formie 
porad i konsultacji indywidualnych,   a także grup 
wsparcia szczególnie dotyczących problemów 
uzależnienia od alkoholu, innych form uzależnienia, 
współuzależnienia, konfliktów i przemocy w rodzinie.
Osoby borykające się z problemami uzależnienia od 
alkoholu, narkotyków i innych substancji, a także 
rodziny tych osób z terenu gminy Lubin mogą zgłaszać 
się na konsultacje  i porady do dyżurującego specjalisty 
w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 
18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. 
Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2.  
Wszelkie porady i pomoc jest nieodpłatna.
Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach 
i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem 
76/8403-171, oraz w pozostałym czasie w godzinach 
pracy Urzędu pod numerem 76/8403-111.  (AH)

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY LUBIN W 2016 ROKU

Przewodniczący Rady Gminy Lubin 

pełni dyżury 
w każdy wtorek

w godzinach od 8:00 do 10:00
w budynku Urzędu Gminy w Lubinie

przy ul. Władysława Łokietka 6 
w pok. nr 13 (II piętro).

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI GMINY LUBIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
W związku z rozpoczynającym się 1 marca 2016 r. postępowaniem rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół podstawowych Gminy Lubin informujemy, iż harmonogram przedstawia się następująco: 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne
Terminy Czynności

25.04. - 09.05.2016r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwage w postępowaniu rekrutacyjnym

12.05.2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

18.05.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2016r; Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

25.05.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające

19.05.2016r. - 30.05.2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dysponującej 
wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danej szkoły w zależności od terminu 
zakończenia postępowania odwoławczego

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na 
rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, zgodnie z art.20zc ust.9 ustawy 
o systemie oświaty1)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 
uzupełniającym2)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

Do końca sierpnia 2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1) Jeżeli  koniec terminu  wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin  ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy
2) Jeżeli koniec terminu  wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 
2,termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne
Terminy Czynności

01.03- 07.03.2016r. Składanie deklaracji kontynuacji

14.03- 30.03.2016r.
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

05.04.2016r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2016r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

21.04.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

22.04. - 09.05.2016r.
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
w zależności od terminu zakończenia postępowania odwoławczego

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na 
rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, zgodnie z art.20zc ust.9 ustawy 
o systemie oświaty1)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 
uzupełniającym 2 )

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia 
na potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w 
postępowaniu uzupełniającym 1)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1) Jeżeli  koniec terminu  wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy
2)  Jeżeli koniec terminu  wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2,termin 

ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze
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  INFORMACJE URZĘDOWE
   UWAGA MIESZKAŃCY – WYŻSZE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2016 R.

Przypominamy, że od 1 lutego obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Podwyżka wynika 
z wyższych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. 
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty.
Wójt Gminy Lubin zawiadomi  odrębnym pismem każdego właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2016r. 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
obowiązujące od 1 lutego 2016r.
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 8 stycznia 2016r. Nr XXVIII/164/2016 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 214).

Liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób: 

SELEKTYWNY
[zł/miesięcznie od mieszkańca]

NIESELEKTYWNY
[zł/miesięcznie od mieszkańca]

1 14,00 26,00

2 14,00 26,00

3 13,00 25,00

4 12,00 24,00

5 11,00 23,00

6 i więcej 10,00 22,00

Zgodnie z art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych 
w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania,  miesięcznie, w terminie do 15 
dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem grudnia – za ten miesiąc opłatę należy  uiszczać do 15 grudnia danego roku 
(tak jak za miesiąc listopad). 
Szczegółowe informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a: 
opłata  76/ 84-03-158 (pokój nr 11),
odbiór odpadów (reklamacje)  76/84-03-126 (pokój nr 12).
lub na stronie internetowej: www.ug.lubin.pl

Unijne środki na program „Rewitalizacja w Gminie Lubin” 
Zdiagnozowanie obszarów o najbardziej zdegradowanej 
strukturze społecznej, gospodarczej, przestrzennej 
i środowiskowej oraz określenie działań służących 
poprawie sytuacji tych obszarów – to główne cele 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, na opracowanie 
którego Gmina Lubin otrzymała unijną dotację 
w wysokości prawie 65 tys. złotych. 

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od 
partycypacji społecznej, stąd też LPR opracowany 
zostanie przy udziale mieszkańców, środowisk 
społecznych i gospodarczych oraz dzięki szeroko 
prowadzonym konsultacjom społecznym. Powołane 
zostanie Gminne Forum Rozwoju – społeczny partner 
współtworzący program rewitalizacji dla Gminy Lubin 
jak i uczestniczący w jego wdrażaniu. 
9 grudnia 2015 r. Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego 
strategicznego dokumentu, który stanowić będzie 
również realizację stosownych zapisów opracowanej 
w roku ubiegłym Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 
2015-2030. 
W najbliższym czasie zostaną wybrani wykonawcy – 
specjaliści w zakresie diagnozowania zarówno 
problemów jak i potrzeb w płaszczyznach: społeczno-
socjologicznej, przyrodniczej, ekonomiczno-
gospodarczej, oraz urbanistyczno-architektonicznej 
i technicznej. Przeprowadzone zostaną także m.in. 
warsztaty z interesariuszami realizowane przez 
zewnętrznych moderatorów, badania ankietowe, 

fokusowe, narady obywatelskie, spacery badawcze 
i inne działania ukierunkowane na pełne i kompleksowe 
określenie działań rewitalizacyjnych. 
Opracowana zostanie również prognoza oddziaływania 
na środowisko dla LPR oraz dokonana zostanie 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 
O wszystkich podejmowanych w przedmiotowym 
zakresie działaniach społeczność Gminy Lubin będzie 
systematycznie informowana i zapraszana do 
włączenia się w ten interdyscyplinarny proces.   
Program współfinansowany jest ze środków Funduszu 
Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 – 2020 na poziomie 85 proc. 
całkowitych kosztów przedsięwzięcia, które wynoszą 
76 000,00 zł. 
LPR opracowany zostanie zgodne z wydanymi przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznymi 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020”.   (DP) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla Chróstnika  już do wglądu 
Wójt Gminy Lubin zawiadamia, że od 25 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. wyłożony zostanie do 
publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubin dla obrębu Chróstnik. 
Plan zagospodarowania przestrzennego Chróstnika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
wyłożony będzie do publicznego wglądu od najbliższego czwartku w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. 
Władysława Łokietka 6a, w pokoju nr 13, w godz. 10.00 – 14.00. Dyskusja publiczna na rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla Chróstnika odbędzie się 15 marca 2016 r. w Urzędzie 
Gminy Lubin (budynek nr 6, pok. nr 14). 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść 
uwagi. Składać je należy na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2016 r. 
Proces przygotowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gminy 
Lubin jest już na finiszu. W dokumentach tych nie  wprowadzano zmian od kilkunastu lat, co blokowało 
mieszkańcom dysponowanie swoimi nieruchomościami. 
W ubiegłym roku uchwalonych zostało 13 planów, kolejnych 13 jest już przygotowanych do 
uchwalenia. W przypadku Liścia właśnie upływa termin składania uwag do planu, a plan Chróstnika 
w najbliższych dniach wyłożony zostanie do wglądu. 
Ze względu na postępowanie planistyczne wstrzymane zostały plany dla Raszówki oraz Obory 
i Krzeczyna Wielkiego. W przypadku  dwóch ostatnich miejscowości Gmina Lubin wystąpiła do 
Ministra Rolnictwa i Marszałka Województwa o wydanie zgody na utworzenie tam specjalnej strefy 
ekonomicznej.  (MG) 

Świetlice socjoterapeutyczne 
Na terenie gminy Lubin w 2016 roku uruchomione zostało 6 świetlic socjoterapeutycznych utworzonych 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie.
Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla 
ich rozwoju oraz dla dzieci u których występują zaburzenia zachowania,  a także dla dzieci, którym ze 
względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze po 
godzinach zajęć edukacyjnych.
Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie 
niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły, a także 
eliminowanie niepożądanych wzorców zachowania, tworzenie warunków do nauki własnej, pomocy 
w nauce oraz rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Zajęcia prowadzone są w nich według poniższego harmonogramu:

Dane opiekuna Świetlica wiejska w miej-
scowości Dni tygodnia Godziny

Barbara Cichosz
Gorzelin Wtorek 16:00-18:00

Lisiec Środa 15:30-17:30

Ryś Małgorzata
Miłoradzice Wtorek 16:00-18:00

Pieszków Poniedziałek 16:00-18:00

Kuchta Elżbieta
Księginice Wtorek 16:10-18:10

Składowice Poniedziałek 16:00-18:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 76/8403-111.

W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych 

Lp. Położenie 
gmina Lubin Nr KW Nr działki Powierzchnia

działki w m² 

Cena 
wywoławcza

netto w zł

Wysokość 
wadium w zł

Godzina 
przetargu

1 Krzeczyn Mały LE1U/00039741/2 256/9  1872 m² 64 100,00 6 500,00 10.00
2 Krzeczyn Mały LE1U/00039741/2 256/12  930 m²  34 900,00 3 500,00 10.30
3 Krzeczyn Mały LE1U/00039741/2 256/15  987 m² 40 000,00 4 000,00 11.00

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy 
ul. Władysława Łokietka 6.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 marca 2016 r. Wadium należy 
wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 
0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.
Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do 
odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto 
opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, 
telefon  76 840 31 80. 
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Pierwsze rządowe plany przewidywały 
budowę autostrady A3. Okazało się jednak, że 
prognozowane natężenie ruchu jest zbyt 
niskie, by uzasadnić budowę drogi 
o parametrach autostrady. Zadecydowano 
zatem, że wzdłuż zachodniej granicy 
powstanie droga ekspresowa S3. Aktualnie 
kluczowe odcinki w województwie zachodnio-
pomorskim i lubuskim są praktycznie gotowe. 
Trwa budowa drogi na południu, 
w województwie dolnośląskim.
Droga ekspresowa S3 ma strategiczne 
znaczenie dla układu komunikacyjnego Polski 
zachodniej. Jest też ważną drogą europejską. 
Stanowi fragment trasy międzynarodowej E65. 
Za pośrednictwem linii promowych zapewni 
połączenie Skandynawii z Czechami i dalej 
przez Austrię, z portami basenu Morza 
Śródziemnego.
Droga ekspresowa S3 startuje w porcie 
morskim Świnoujście. Na wysokości 
Goleniowa odbije od niej docelowo droga 
ekspresowa S6 w kierunku Koszalina 

i Trójmiasta. Niżej droga łączy się z autostradą 
A6, Obwodnica Szczecina. Tu połączy się 
z drogą ekspresową S10 w kierunku 
Bydgoszczy i Torunia i dalej stolicy. Mijając 
Gorzów Wielkopolski droga przecina 
autostradę A2, umożliwiając połączenie 
z Poznaniem, Warszawą, ale także Berlinem 
i docelowo granicą kraju z Białorusią. Omijając 
Zieloną Górę, Lubin i Legnicę połączy się 
z autostradą A4, dając możliwość podróży na 
zachód w kierunku granicy z Niemcami 
w Zgorzelcu i dalej Drezna, poprzez 
autostradę A18 w Olszynie w kierunku 
Berlina, a na wschód w kierunku Wrocławia, 
Katowic, Krakowa, Rzeszowa i granicy 
z Ukrainą. Na granicy z Czechami zakończy 
swój bieg wpadając w projektowaną drogę 
ekspresową R11, która prowadzić będzie 
przez Hradec Kralove do Pragi.
Po trwających obecnie pracach 
przygotowawczych, wkrótce ruszy budowa 81 
km drogi ekspresowej S3 między Nową Solą 
i Legnicą. Na całym odcinku powstanie 

dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu 
w każdym kierunku, a miedzy Polkowicami 
i Lubinem z trzema pasami. To ogromne 
przedsięwzięcie inwestycyjne zostało 
podzielone na 5 odcinków:
Umowy na wszystkich odcinkach zostały już 
podpisane. Planowany termin oddania drogi 
do ruchu to połowa 2018 roku. Odcinek 
zaczyna się na Obwodnicy Nowej Soli, na 
węźle Nowa Sól Zachód, na połączeniu 
z istniejącą jedną jezdnią drogi ekspresowej 
prowadzącej na północ w kierunku Zielonej 
Góry. Droga ominie Nową Sól od zachodu 
i południa. Na połączeniu z drogą 
wojewódzka nr 283 powstanie węzeł Nowa 
Sól Południe, a nieco wcześniej MOP Lisiny. Za 
węzłem droga odbije od drogi krajowej nr 3 
i nowym śladem, od wschodu, ominie Nowe 
Miasteczko i ponownie powróci do krajowej 3. 
Tu powstanie węzeł Nowe Miasteczko. Dalej 
droga będzie biegła w bardzo bliskim 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 3, aż do 
Polkowic. Zlokalizowano tu węzły Gaworzyce, 

Trwają prace przygotowawcze pod budowę długo oczekiwanej „ekspresówki” 

ZNAD MORZA W GÓRY PRZEZ GMINĘ LUBIN 
Droga ekspresowa S3 będzie miała docelowo ok. 470 km długości i połączy Świnoujście z granicą państwa z Czechami 
w Lubawce. Przebiegać będzie w układzie południkowym przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Lubin 
i Legnicę. Trwa jej budowa na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Podpis 1  
Wykonawcą prawie 14,5-kilometrowy odcinek drogi 
ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin 
Północ  będzie konsorcjum firm Salini/Todini/
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych 
Export-Tribex, który zrealizuje zadanie za około 561 mln 
złotych.   
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Odcinek S3 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin 
Południe (zadanie IV, na zdjęciu powyżej) - to nieco 
ponad 11-kilometrowy fragment „ekspresówki”, który  
zrealizuje Mota Engil Central Europe. Koszt zadania to 
prawie 261 mln złotych. Maksymalna głębokość wykopu 

pod nową drogę na tym odcinku  wyniesie 6-7 metrów, 
a znajdować się będzie w pobliżu drogi z Lubina do 
Obory. Najwyższy nasyp, znajdujący się na wysokości 
Chróstnika mierzyć będzie około 9 metrów. W sumie 
pod budowę tego odcinka wykonanych zostanie około 1 

mln metrów sześciennych wykopu i około 1,4 – 1,5 mln 
metrów sześciennych nasypu. Teren przed rozpoczęciem 
robót przygotowawczych sprawdzony został przez 
saperów i nie znaleziono, żadnych zagrożeń, które 
mogłyby stanowić przeszkodę dla tej inwestycji. 

Ostatni odcinek, od węzła Lubin Południe do węzła 
Legnica II (zadanie V, na zdjęciu powyżej) zbuduje 

konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman, za  cenę 
ponad 785,5 mln złotych. W tym przypadku mieszkańcy 

muszą się liczyć z utrudnieniami. Na około sześć 
miesięcy, począwszy od wiosny b.r. wyłączony zostanie 

Duże zalesienie Gminy Lubin nie ułatwia pracy drogowcom. Za wycinkę drzew 
na terenach należących do Lasów Państwowych odpowiadają nadleśnictwa 
i to one prowadzą wyręb. Wycinkę można prowadzić tylko i wyłącznie poza 
okresem lęgowym ptaków, czyli praktycznie tylko zimą. Inwestorzy natomiast 
odpowiedzialni są za karczowanie terenu pod budowę drogi. Paradoksalnie 
niskie temperatury sprzyjają tym pracom. Leśnie tereny są bowiem często 
podmokłe, a ich lekkie przymrożenie ułatwia poruszanie się po terenie. 
Specjalistyczny sprzęt bez problemu radzi sobie nawet z bardzo głęboko 
osadzonymi korzeniami.  

MOP

MOP

MOP

przejście dla zwierząt
miejsce obsługi podróżnych
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dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu 
w każdym kierunku, a miedzy Polkowicami 
i Lubinem z trzema pasami. To ogromne 
przedsięwzięcie inwestycyjne zostało 
podzielone na 5 odcinków:
Umowy na wszystkich odcinkach zostały już 
podpisane. Planowany termin oddania drogi 
do ruchu to połowa 2018 roku. Odcinek 
zaczyna się na Obwodnicy Nowej Soli, na 
węźle Nowa Sól Zachód, na połączeniu 
z istniejącą jedną jezdnią drogi ekspresowej 
prowadzącej na północ w kierunku Zielonej 
Góry. Droga ominie Nową Sól od zachodu 
i południa. Na połączeniu z drogą 
wojewódzka nr 283 powstanie węzeł Nowa 
Sól Południe, a nieco wcześniej MOP Lisiny. Za 
węzłem droga odbije od drogi krajowej nr 3 
i nowym śladem, od wschodu, ominie Nowe 
Miasteczko i ponownie powróci do krajowej 3. 
Tu powstanie węzeł Nowe Miasteczko. Dalej 
droga będzie biegła w bardzo bliskim 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 3, aż do 
Polkowic. Zlokalizowano tu węzły Gaworzyce, 

Drożów, ze zjazdem na drogę krajową nr 12, 
Potoczek, na połączeniu z drogą wojewódzką 
nr 329 i Kaźmierzów, ze zjazdem na starą DK 3 
i drogi lokalne. Przed Polkowicami droga 
ekspresowa odbije nowym śladem na wschód 
po czym powróci do korytarza krajówki. Tu 
powstanie węzeł Polkowice, a kilka 
kilometrów dalej, również przy DK 3, węzeł 
Lubin Północ. Między tymi węzłami droga 
będzie miała już po trzy pasy ruchu w każdym 
kierunku. Lubin ominie od zachodu nowym 
śladem. Zaplanowano tu dwa węzły: Lubin 
Zachód, na połączeniu z drogą wojewódzką nr 
335 oraz Lubin Południe, po powrocie do 
krajówki. Śladem krajówki droga będzie biegła 
już do samej Legnicy. Tu, na połączeniu 
z drogą na Rzeszotary powstanie węzeł 
Legnica Północ a dalej, na przecięciu z drogą 
krajową nr 94 węzeł Legnica Zachód. Dalej 
droga odbije na południe do autostrady A4, 
gdzie powstanie ważny węzeł Legnica II.

(tekst przygotowany 
na podstawie informacji Mota Engil Central 

Europe i Budimex) 
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mln metrów sześciennych wykopu i około 1,4 – 1,5 mln 
metrów sześciennych nasypu. Teren przed rozpoczęciem 
robót przygotowawczych sprawdzony został przez 
saperów i nie znaleziono, żadnych zagrożeń, które 
mogłyby stanowić przeszkodę dla tej inwestycji. 

Archeolodzy natknęli się natomiast na tzw. stanowiska 
preliminowane, które zostaną przebadane. Jedno 
z nich, w obrębie Lubin Zachód wynosi ok. 2 hektarów 
i niewykluczone, że uda się tam natknąć na paleniska 
czy przedmioty użytkowe nawet sprzed kilu tysięcy lat. 

muszą się liczyć z utrudnieniami. Na około sześć 
miesięcy, począwszy od wiosny b.r. wyłączony zostanie 

zjazd na Zimną Wodę. Objazd wyznaczony zostanie 
przez Wiercień.  

BUDOWA S3: ODCINEK NOWA SÓL POŁUDNIE – LEGNICA II

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku 
Nowa Sól Południe – Legnica II (A4) 
podzielona została na pęc odcinków

Odcinek 1.
Nowa Sól Południe – Gaworzyce (bez węzła) 
Długość: 16,4 km
Wartość kontraktu: 355 mln zł
Wykonawca: Dragados

Odcinek 2.
Gaworzyce – Kaźmierzów (bez węzła) 
Długość: 16,9 km
Wartość kontraktu: 448 mln zł
Wykonawca: Mirbud i Przedsiębiorstwo Budowy 
Dró i Mostów Erbedim

Odcinek 3.
Kaźmierzów – Lubin Północ 
Długość: 14,1 km
Wartość kontraktu: 561 mln zł
Wykonawca: Konsorcjum Salini Polska, 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-
Budowlanych Export-Pribex, Impregilo oraz 
Todini Costruzioni Generali

Odcinek 4.
Lubin Północ (bez węzła) – Lubin Południe  
Długość: 11,3 km
Wartość kontraktu: 261 mln zł
Wykonawca: Mota Engil Central Europe

Odcinek 5.
Lubin Południe  (bez węzła) – Legnica II
Długość: 22,6 km
Wartość kontraktu: 800 mln zł
Wykonawca: Budimex

 Nowa Sól Południe

 Nowe Miasteczko

Gaworzyce

Głogów Zachodni

Głogów Południe

Kaźmierzów

Polkowice

Lubin Północ

POLKOWICE – LUBI PÓLNOC 
PO 3 PASY RUCHU 

W OBU KIERUNKACH

Lubin Zachód

Lubin Południe

Legnica Północ

Legnica Zachód

Legnica II
MOP

MOP

W
ie

rc
ie

ń

Rzeszotary

Ch
ró

st
ni

k



1⁴ INWESTYCJE

36 nowych solarów 
w Gminie Lubin 

Zakończyła się 
realizacja zadania 
polegającego na 
budowie punktów 
oświetleniowych 
zasilanych ze 
źródeł 
odnawialnych. 
Zakres prac 
obejmował 
dostarczenie 
i montaż 36 
zestawów 
oświetleniowych 
ulicznych ze 
źródłami światła 
LED, zasilanych 
z akumulatorów 
ładowanych 
z paneli fotowoltaicznych. Wartość zadania wyniosła 
265 tys. zł. Inwestycję zrealizowała firma Wichary 
TECHNIC sp. z o.o. z  Bielsko-Białej. Lampy zlokalizowane 
zostały w Buczynce, Szklarach Górnych, Gogołowicach, 
Kłopotowie, Księginicach, Miłoradzicach, Pieszkowie 
oraz Liścu po jednej,  po dwie w Chróstniku, Osieku 
i Siedlcach, cztery w Gorzycy, trzy w Niemstowie, trzy 
w Gorzelinie i 12 w Miroszowicach. 
- Wniosków mieszkańców Gminy Lubin dotyczących 
montażu kolejnych lamp jest bardzo dużo, dlatego 
podjęliśmy kroki zmierzające do instalacji kolejnych 
solarów – mówi Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Lubin.   (MF) 

Kolejny chodnik w Gminie Lubin 

Remont drogi 
w Buczynce zakończony 

W miejscowości Buczynka została zrealizowana inwestycja, 
polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej na odcinku 
ok. 45 mb od posesji nr 16 do końca działki nr 19/2. Odcinek 
stanowi kontynuację istniejącej drogi wewnętrznej 
o nawierzchni asfaltowej. 
Na zmodernizowanym odcinku drogi oraz zjazdach do 
posesji przyległych wykonano nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz 
z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem.
Realizacja zadania odbyła się w okresie od 27.11.2015 r. do 
07.12.2015 r. 
Wykonawcą była firma BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski 
Przedsiębiorstwo Drogowe zs. w Leśnej.

(OPRAC. REFERAT INFRASTRUKTURY UG W LUBINIE) 

Czujniki czadu w gminnych 
mieszkaniach komunalnych! 

Gminny Zakład Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Księginicach realizuje kolejne 
zadania w lokalach 
znajdujących się w zasobach 
Gminy Lubin. Po zakończeniu 
pierwszego etapu modernizacji 
instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody, 
GZUKiM przygotowuje się do 
rozpoczęcia kolejnego etapu. 
W międzyczasie – w celu 
poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców - rozpoczął się 
montaż czujników czadu. 
W okresie grzewczym wzrasta 
zagrożenie zatrucia czadem. To 
silnie trujący, bezbarwny 
i bezwonny, gaz, nieco lżejszy 
od powietrza, co powoduje, że 
łatwo się z nim miesza i w nim 
rozprzestrzenia. Powstaje 
w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw m.in.: drewna, 
oleju, gazu, benzyny, nafty, 

propanu, węgla, ropy, 
spowodowanego brakiem 
odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego 
spalania. 
- Najskuteczniejszym 
sposobem ochrony przed 
niebezpiecznym działaniem 
tlenku węgla w pełni sprawna 
wentylacja, przewody 
kominowe, a także montaż 
odpowiednich czujników, 
dlatego zdecydowaliśmy się na 

zainstalowanie ich 
w mieszkaniach komunalnych 
– tłumaczy Wojciech Dziwiński, 
dyrektor GZUKiM 
w Księginicach. 
W gminnych mieszkaniach 
komunalnych zainstalowano 
już 30 czujników czadu, 
wkrótce montowanych będzie 
50 kolejnych. 
- Czujniki są dodatkowym 
elementem, który ma poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców. 

Działamy jednak kompleksowo, 
rozpoczęliśmy od przeglądów 
instalacji elektrycznych 
i gazowych, a także 
kominiarskich kontroli kominów 
spalinowych i wentylacyjnych 
– dodaje dyrektor Dziwiński.
Na zatrucie tlenkiem węgla są 
narażeni przede wszystkim 
mieszkańcy domów i mieszkań, 
w których korzysta się 
z kotłów, gazowych 
podgrzewaczy wody czy 
kominków, oraz mieszkań 
w blokach i kamienicach, 
w których są wspólne piony 
wentylacyjne. Ze statystyk 
straży pożarnej wynika, że 
każdy sezon grzewczy w Polsce 
- to około stu ofiar tlenku 
węgla, dlatego zachęcamy do 
montażu czujników czadu. 
Koszt jednego takiego 
urządzenia - to ok 100 zł. 
 (MG) 

W wyniku porozumienia 
zawartego pomiędzy Gminą 
Lubin i Starostwem 
Powiatowym w Lubinie 
prowadzonych jest kilka 
inwestycji, w kosztach których 
partycypują obydwa samorządy. 

Należy do nich chodnik łączący 
Karczowiska i Raszówkę, 
a także chodniki wykonane 
w Osieku. Kolejna - to 
przebudowa drogi w Siedlcach. 
- Prace ruszyły w połowie 
listopada i zakończyć się mają 

w marcu – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin, który 
osobiście nadzorował 
inwestycję. 
W ramach tego zadania 
w znacznej części wymieniona 
zostanie nawierzchnia drogi 

i powstanie - mierzący ponad 
1000 metrów - nowy chodnik. 
Koszt inwestycji w Karczowiskach 
i Raszówce - to blisko 200 tysięcy 
złotych. Zadanie w Siedlcach 
wycenione zostało na pół 
miliona złotych.   (MG)  

FINAŁ W MARCU 
Po Karczowiskach i Raszówce oraz Osieku budowany jest kolejny 
chodnik, tym razem w Siedlcach. To inwestycja prowadzona w ramach 
przebudowy drogi, której nawierzchnia w znacznej części zostanie 
wymieniona. 
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- Komendant Henryk Duszeńko 
od trzech lat mówił mi, że pora 
odejść. Tłumaczyłem mu, że 
jest młody, pełen sił i chęci do 
pracy i jeszcze sporo może 
w służbie zrobić. Do tej pory 
udawało mi się go przekonać, 
ale teraz przeszedł czas na 
jego ostateczną decyzję 
i muszę ją uszanować – mówił 
podczas uroczystości 
przekazania obowiązków - 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu. Nadbrygadier 
Andrzej Szcześniak życzył 
jednocześnie ustępującemu 
komendantowi realizacji 

marzeń i planów na 
emeryturze. 
Wkład brygadiera Henryka 
Duszeńko w rozwój służby 
pożarniczej w regionie, 
zarówno zawodowej jak 
i ochotniczej, jest nie do 
przecenienia. Lubińskiej 
jednostce szefował 
nieprzerwanie od października 
1984 r. 
Z racji pełnionych funkcji, 
wielokrotnie organizował 
i koordynował działania służb 
ratowniczych w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia 
mieszkańców, zwierząt, 
ekosystemu, infrastruktury 

oraz gospodarki i środowiska 
naturalnego. 
Pożar biblioteki miejskiej 
w Lubinie, sklepu „POSEJDON” 
na lubińskim Przylesiu, 
transformatora TR2 na terenie 
stacji elektroenergetycznej 
w Czerńcu czy też tygodniowa 
akcja gaszenia składowiska 
odpadów przemysłowych 
i komunalnych w Kłopotowie – 
to tyko niektóre z nich. 
W latach 1997 i 2010 
organizował, koordynował 
i brał bezpośredni udział 
w usuwaniu skutków powodzi 
na terenie obecnego powiatu 
lubińskiego tj. gmin Rudna 
i Ścinawa. 
Komendant od początku swojej 
kariery aktywnie działa 
w strukturach Ochotniczych 
Straży Pożarnych i to się nie 
zmieni, także na zawodowej 
emeryturze. Pod koniec 
stycznia br. brygadier Henryk 
Duszeńko został nowym 
członkiem OSP w Niemstowie. 
- Miałem do wyboru 18 
jednostek OSP w powiecie, 
z którymi - z racji pełnionej 

funkcji -współpracowałem. 
Wybrałem Niemstów. 
Chciałbym służyć tej jednostce 
swoim doświadczeniem 
i pomocą. Jak będzie 
z działaniami operacyjnymi 
– czas pokaże - mówił 
na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym w Niemstowie.  
Większość ochotniczych 
jednostek na terenie Gminy 
Lubin i powiatu swój rozwój 
zawdzięcza właśnie Henrykowi 
Duszeńko. W okresie 
kierowania przez niego 
Komendą Powiatową stały się 
one  nowoczesnymi 
jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej, 
wyposażonymi w nowe 
samochody i sprzęt pożarniczy 
z dobrym zapleczem 
lokalowym. Najlepsze z nich 

funkcjonują w ramach 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.
- Żałuję jedynie, że nie udało 
mi się rozbudować naszej 
lubińskiej strażnicy, ale wierzę, 
że ten plan zrealizuje mój 
następca, czego mu serdecznie 
życzę – mówił Henryk 
Duszeńko, podczas 
uroczystości zakończenia 
służby. 
Obowiązki Komendanta 
Powiatowego Straży Pożarnej 
w Lubinie powierzone zostały 
brygadierowi Markowi 
Kamińskiemu, 
dotychczasowemu zastępcy 
komendanta. 
Wśród osób, które żegnały 
przechodzącego w stan 
spoczynku szefa lubińskiej 
jednostki, znaleźli się 

funkcjonariusze straży 
pożarnej z Dolnego Śląska, 
policjanci, samorządowcy 
m.in. Starosta Lubiński Adam 
Myrda oraz Wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, a także 
przedstawiciele służb 
współpracujących ze strażą 
pożarną. 
Były kwiaty, życzenia 
i prezenty, a wśród tych 
ostatnich znalazły się 
kowalskie szczypce, od 
funkcjonariuszy lubińskiej 
komendy – ponieważ 
powiedzenie „Po to kowal ma 
szczypce, żeby się nie  
oparzył…”, było jedną 
z ulubionych i często 
cytowanych przez komendanta 
sentencją. 
 (MG)   

MUNDUROWI

 Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie

POŻEGNANIE 
LEGENDY 

Po 38 latach służby i 32 szefowania 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie  st. bryg. Henryk 
Duszeńko pożegnał się ze stanowiskiem. 
Rezygnację od szefa lubińskiej jednostki PSP,  
podyktowaną nabyciem praw emerytalnych, 
przyjął Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrocławiu.  

Komenda Powiatowa Policji 
podsumowała rok 2015 

W Komendzie Powiatowej 
Policji w Lubinie odbyła się 
odprawa z udziałem insp. 
Tomasza Gołaskiego 
Komendanta Powiatowego 

Policji w Lubinie oraz 
zaproszonych gości, na której 
podsumowano pracę jednostki 
w 2015 roku.
W trakcie odprawy 

podsumowano wyniki pracy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie osiągnięte w roku 
2015 oraz określono priorytety 
na rok bieżący. Komendant 
Powiatowy Policji w Lubinie 
oraz jego zastępcy ocenili 
pracę lubińskich policjantów 
oraz pracowników cywilnych, 
czego wyrazem były 
podziękowania oraz dowody 
uznania. Komendant bardzo 
wysoko ocenił również 
współpracę oraz wsparcie, 
jakiego Policji w Lubinie 
udzielają lokalne samorządy 
oraz Fundacja Polska Miedź.

Na dowód tego Wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan przekazał 
policjantom symboliczne 
kluczyki do nowych 
radiowozów, które zostały 
zakupione przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego 
w Lubinie, Urzędu Miasta 
w Lubinie, Gminy Lubin oraz 
Fundacji Polska Miedź.
Najważniejszy zakup, to nowy 
ambulans kryminalistyczny, 
jedno z dwóch takich aut 
w Polsce. Pierwszym mogą się 
pochwalić stołeczni policjanci. 
To najnowocześniejszej klasy 
ruchome laboratorium 

kryminalistyczne, w którym na 
miejscu można przeprowadzić 
większą część wstępnych 
czynności dochodzeniowo-
śledczych. Wyposażony jest 
m.in. w komputer, miejsce 
przesłuchań oraz zewnętrzne 
oświetlenie ułatwiające pracę 
technikom kryminalistycznym 

m.in. w nocy. 
Komendant Powiatowy Policji 
w Lubinie insp. Tomasz Gołaski 
podziękował przedstawicielom 
samorządów oraz Fundacji 
Polska Miedź za wsparcie, 
jakiego udzielają lubińskiej 
Policji w działaniach na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa.
 (MG/KPP LUBIN) 
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Ten niewielki samochodów jest wysokiej klasy 
ruchomym laboratorium kryminalistycznym. 
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Pani Stanisława Jasion jest kolejnym 
sołtysem z serii  „Mam to w genach”.
- Mój tatuś był dawno temu sołtysem i bardzo mi się podobało to 
co robił, lubię pomagać ludziom - zaczyna pani sołtys.
Pani Stanisława jest sołtysem Miroszowic trzecią kadencję 
i dobrze zna potrzeby swoich mieszkańców.
- Najpilniej potrzebujemy palcu zabaw i boiska. Przez brak tej 
podstawowej infrastruktury dzieci nie mają gdzie się spotykać 
i siedzą w domach przed komputerami, a latem grają w piłkę na 
asfalcie, to bardzo źle, nie ma integracji najmłodszych - mówi ze 
smutkiem pani sołtys. - Chciałabym również żeby więcej działo się 
w Świetlicy Wiejskiej. Żeby każdy mieszkaniec znalazł w ofercie 
coś dla siebie - dodaje.
- Ważnym problemem trapiącym mnie i moich mieszkańców są 
drogi dojazdowe do posesji, oświetlenie też nie jest najlepsze. To  
są rzeczy, którymi bezwzględnie muszę zainteresować Urząd 
Gminy w tym roku - dopowiada pani Stanisława.
Pani sołtys świetnie wychodzi współpraca z Radą Sołecką, którą 
bardzo chwali.
- W tym roku udało nam się bardzo sprawnie podzielić pracą 
z Radą Sołecką i mieszkańcami, nie muszę sama wszystkiego 
organizować - mówi uśmiechnięta - sporo tego, bo Dożynki, Piknik 
Rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Warsztaty 
Karnawałowe zakończone zabawą, Mikołajki, Sylwester - wylicza 
pani Stanisława.
Pani sołtys całe życie pracowała w rodzinnym gospodarstwie, 
jednak teraz poświęciła się całkowicie życiu wioski.
- Moim największym marzeniem jest większa integracja naszej 
społeczności - dodaje na zakończenie.

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI MIROSZOWICE 

SOŁTYS 
WSI SIEDLCE  

SOŁTYS 
WSI GOGOŁOWICE 

Pan Stanisław Ryniec funkcję sołtysa 
Siedlec pełni pierwszą kadencję. 
- Nie nosiłem się z zamiarem kandydowania, ale część mieszkańców 
chciała zmian, więc postanowiłem spróbować - zaczyna rozmowę pan 
Stanisław. 
Jako sołtys „na dorobku” pan Stanisław ma wiele planów i pomysłów.
- Mam już ujęty w Funduszu Sołeckim podest taneczny do parku, bo tam 
najwięcej się u nas dzieje. Dodatkowo planujemy tam postawić wiatę, co 
nie jest łatwe do zrobienia na terenie zabytkowym. Na wszystko muszą być 
pozwolenia i opinie - mówi pan Stanisław.
- Staram się być blisko mieszkańców i pytać ich o potrzeby naszej wioski. 
Aktualnie są u nas robione chodniki i droga, co wszystkich bardzo cieszy, bo 
były w katastrofalnym stanie – opowiada. - Jest jeszcze jedna rzecz, którą 
chciałbym zmienić w naszej wiosce. Świetlica. Jest stanowczo za mała jak 
na nasze potrzeby, ale pomału, wszystko w swoim czasie - dodaje.
Pan Stanisław jest rolnikiem, dodatkowo prowadzi firmę transportową. 
Jednak jego oczkiem w głowie są wnuki. Wraz z żoną dochowali się czwórki 
dzieci, które nie wyjechały daleko od rodziców. 
- Mamy już dwóch wnuków, cztery wnuczki i jedną niespodziankę w drodze 
- mówi z rozczuleniem pan Stanisław. Im poświęcamy z żoną każdą wolną 
chwilę, to nasze słoneczka - dodaje.
Wolnych chwil pan Stanisław nie ma za wiele, praca, firma, do tego liczne 
zainteresowania. Największą pasją sołtysa jest jednak zespół, w którym 
śpiewa. 
- Muzyka zawsze była w moim życiu ważna, lubię grać na gitarze i śpiewać 
w naszej Siedleckiej Nucie, lubię próby i występy. Bardziej zgranego 
zespołu niż nasz nie ma chyba na całym Świecie - śmieje się pan Stanisław.
- Wracając do spraw wsi, bo to teraz mnie najmocniej angażuje, chciałbym 
pochwalić moja wspaniałą Radę Sołecką, bez której pewnie nic bym nie 
zdziałał. Robimy wiele imprez. Dożynki, Dzień Kobiet czy Wieczór z Kolędą, 
który mam nadzieję wpisze się na stałe w nasz kalendarz imprez.  Wspólnie 
z Urzędem Gminy organizujemy uroczyste obchody Święta Niepodległości, 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin patronuje nam podczas Święta Ziemniaka, 
a szkoła razem z sołectwem szykuje Dzień Dziecka. Planujemy w maju 
huczną rocznicę powstania Siedleckiej Nuty - jednym tchem wymienia 
sołtys - a i zapomniałbym, w tym roku planujemy zrobić Mikołajki dla 
dzieci, bo wcześniej tego nie było.
- Wierzę, że wspólnie z mieszkańcami zrealizujemy wszystkie nasze 
pomysły,  trzeba chcieć żeby móc, a my bardzo chcemy - kończy 
uśmiechnięty pan Stanisław.

Pani Urszula Kwaśny jest już trzecią 
kadencję sołtysem Gogołowic.
- Wieś traktuję jak swój dom. Sprzątam, koszę, zaczynam… Jak 
ludzie widzą, że coś robię, wychodzą i mi pomagają, dbamy 
o wioskę razem - opowiada pani Urszula - potem się ze mnie 
śmieją, że ja to lubię za darmo wszystko robić i jeszcze ich do tego 
wciągam - dodaje z uśmiechem.
Pani Ula nie pracuje zawodowo od dawna. Poświeciła się rodzinie 
i to nie z przymusu, jak mówi -  to sprawia jej radość. Zawsze 
aktywnie działała w Radzie Rodziców, najpierw w Gogołowicach, 
potem w szkołach średnich, do których uczęszczali jej dwaj 
synowie. Aktualnie piecze przepyszne ciasta i zajmuje się swoimi 
wnuczętami.
Pani sołtys jest bardzo pozytywną osobą, przyciągającą do siebie 
młodych ludzi.
- Bardzo muszę pochwalić naszą młodzież. O cokolwiek bym nie 
poprosiła zawsze są chętni do pomocy. Z Radami Sołecką 
i Parafialną również wspaniale mi się współpracuje, jeśli pojawia 
się jakiś problem zawsze wspólnie go rozwiązujemy. Dużo dobrego 
robi też nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice - 
opowiada.
 Podczas rządów pani Urszuli, Gogołowice zajęły trzecie miejsce 
jako Najpiękniejsza Wieś Dolnego Śląska. Jednak nie wszystko 
układa się po myśli pani sołtys.
- Bardzo potrzebna jest nam świetlica. Obecnie mieści się ona 
w budynku po byłej szkole, jednak nie spełnia ona w tym miejscu 
wszystkich naszych oczekiwań. Nie można zrobić większej imprezy, 
bo po prostu pomieszczenia są za małe - mówi pani sołtys.
A w Gogołowicach dzieje się dużo. Rokrocznie odbywają się tu 
Dożynki, Dzień Kobiet, Dzień  Dziecka, Dzień Seniora i nawet 
pomimo braku miejsca Zabawa Karnawałowa.
- Najważniejsi są dla mnie ludzie. Konsultacje społeczne, wolę 
zapytać o opinię nawet  w przypadku najmniejszego problemu, 
chcę znać zdanie ludzi zanim podejmę jakąkolwiek decyzję - kończy 
pani sołtys.  

Anna Ickiewicz 
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URZEKAJĄCY KONCERT 
W lutym bieżącego roku Górniczy Chór Męski obchodził 36. rocznicę powstania. Z tej okazji w niedzielę 14 lutego 
w kościele filialnym p.w. św. Marii Dominiki Mazzarello w Lubinie (Os. Krzeczyn Wielki), odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji członków chóru, ich Rodzin oraz opiekunów ZG Lubin i KGHM Polska Miedź S.A. 

Debiut księginickiej 
„Iskierki” 

Wojewódzkie prezentacje „Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”, które 
odbyły się we Wrocławiu były pierwszą imprezą, na której po raz 
pierwszy publicznie zaprezentowało się najmłodsze Koło 
Gospodyń Wiejskich Gminy Lubin  „Iskierka” z Księginic.   
Organizatorem imprezy był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor Pasażu 
Grunwaldzkiego, Maciej Sanetra, wicemarszałek Ewa Mańkowska 
oraz Ryszard Czerwiński, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Świąteczne życzenia 
wszystkim uczestnikom i gościom złożył abp. Józef Kupny, 
Metropolita Wrocławski.
Na 26 wigilijnych stołach nie zabrakło barszczu z uszkami, 
pierogów z kapustą i grzybami, kulebiaków, smażonego karpia  
i ryby w marchewce, postnych gołąbków z farszem z tartych 
ziemniaków, fasoli, grochu z kapustą, klusek z makiem, kutii, 
makowców czy kompotu z suszu. 
KGW w Księginic serwowało pierogi w przeróżnych odsłonach, 
postne gołąbki, pierniczki, ciasta, nalewki i konfitury. Panie 
przygotowały także wyjątkowej urody świąteczne dekoracje.   (MG)

Uczczono wyzwolenie Lubina 

Eucharystię celebrowali 
proboszczowie parafii 
w Chróstniku i Raszówce księża 
Kzimierz Rapacz oraz 
Stanisław Buchta. 
Tradycyjnie po nabożeństwie 
zespół wystąpił z koncertem 
wybranych pieśni. Po koncercie 
prezes chóru podziękował 
proboszczowi ks. Kazimierzowi 

Rapaczowi za modlitwę 
i  serdeczne przyjęcie. 
Na uroczystość zaproszeni 
zostali Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin oraz Norbert 
Grabowski, przewodniczący 
Rady Gminy. 
- Serdecznie dziękuję Panu 
prezesowi Piotrowi 
Strzeleckiemu za możliwość 

uczestniczenia w tym 
wydarzeniu. Jak zawsze, gdy 
występuje Chór Górniczy jest 
to wydarzenie wyjątkowe, 
które na długo pozostaje 
w pamięci. Wyjątkowości 
ostatniemu występowi dodaje 
fakt, że chór koncertował 
w przepięknym Kościele p.w. 
św. Marii Dominiki Mazzarello 

– mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy. 
Chór obchodzi swój jubileusz 
co roku w innym kościele, 
dając jeden jubileuszowy 
koncert. 
Po występie – również 
tradycyjnie już – odbywa się 
druga, nieco mniej oficjalna 
część uroczystości, którą 
zaplanowano w Świetlicy 
Wiejskiej w Chróstniku. Były 
gratulacje i życzenia od gości, 
wśród których - oprócz 
włodarzy Gminy Lubin - 
znalazła się delegacja dyrekcji 

ZG LUBIN - Wacław Horodecki 
i Stanisław Szumilas, jak 
również sołtys Krzeczyna 
Wielkiego Jerzy Tadla. 
W tym roku czterech 
chórzystów świętuje swój 
jubileusz, z której to okazji 
wręczone im zostały 
pamiątkowe dyplomy 
i upominki. 
  Zygfryd Pierończyk - 35 lat 

pracy w zespole,
  Artur Rogacki - 25 lat pracy 

w zespole,
  Andrzej Foryś - 10 lat pracy 

w zespole,

  Marcin Rycicki - 5 lat pracy 
w zespole. 

Data  uroczystości zbiegła się 
z coraz bardziej popularnymi  
„Walentynkami”. Były więc 
kwiaty dla wszystkich 
obecnych Pań oraz utwór 
z dedykacją „walentynkową” 
wykonany przez chór. 
Członkiem Męskiego Chóru 
Górniczego Zakładów 
Górniczych Lubin jest radny 
Gminy Lubin Janusz 
Zarenkiewicz. 

(oprac. MG, źródło
i zdjęcia www.chorgorniczy.pl) 

Jubileusz Górniczego Chóru Męskiego  

Z okazji 71. rocznicy 
wyzwolenia Lubina, 
członkowie Związku 
Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego w Lubinie 
wraz z przedstawicielami służb 
i urzędów naszego powiatu, 
wśród których była delegacja 
z Urzędu Gminy, złożyli wieńce 
i zapalili znicze na lubińskich 
cmentarzach. Była to także 
okazja do wspomnień zsyłki 
Polaków na Sybir.
Na uroczystości głos zabrał 
Paweł Kleszcz, sekretarz 
powiatu lubińskiego, który 
podkreślił, że jest to bardzo 
ważna uroczystość, bo oddaje 
hołd tym, którzy walczyli za 
wyzwolenie Lubina oraz 
wszystkim tym, którzy polegli 
w walce o wyzwolenie Polski. 
Zgromadzeni goście oddali 
hołd poległym żołnierzom na 
cmentarzu żołnierzy 
radzieckich i na cmentarzu 
komunalnym pod pomnikiem 
Sybiraków. Poza uroczystym 
składaniem kwiatów i zniczy 
nie zabrakło wielu słów 
uznania dla pamięci 
o poległych.
 (AH) FOT.WWW.LUBIN.PL



1⁸ KULTURALIA

WARSZTATY PLASTYCZNE
Uczestnicy warsztatów na zajęciach 
prowadzonych od listopada 2015 
w praktyce poznają  różnorodne 
techniki tworzenia prac plastycznych 
m.in.: malowanie farbami wodnymi 
(akwarela, gwasz, plakatówka), 
kredami, kredkami olejnymi, robienie 
kolaży 
z użyciem gazet, papierów kolorowych 
i innych często nieprzewidzianych 
materiałów. Poznają także zasady 
komponowania obrazów, szkicowania 
oraz tworzenia własnych 
niepowtarzalnych zestawów barw. 
Przy użyciu plasteliny, tkanin 
z różnorodną fakturą 
w połączeniu z farbami powstaną 
unikalne grafiki. Zapraszamy do 
kreatywnej zabawy 
w fascynującej krainie wyobraźni 
i kolorów. Obecnie w zajęciach 
uczestniczy 15 osób 
z miejscowości: Karczowiska 
i Raszówka. Zajęcia odbywają się 
w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce a prowadzi je instruktor 
plastyki - rysownik, grafik i malarz 
Paweł Szydło.

WARSZTATY BĘBNIARSKIE
Od listopada trwają również warsztaty 
bębniarskie. Na tych spotkaniach 
uczestnicy poznają żywioł 
afrykańskich rytmów, budując przy 
tym relacje, właściwe dla gry 
w kolektywie. Warsztaty bębniarskie 
w Ośrodku Kultury Gminy Lubin 
relaksują, bawią, a przede wszystkim 
dają możliwość zdobycia konkretnych 
umiejętności w miłej, niemalże 
rodzinnej atmosferze. Spotkania 
odbywają się w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce w poniedziałki na 17.00. 
Na chwilę obecną grupa liczy 10 osób, 
Są to mieszkańcy Raszówki, 

Gogołowic, Bukownej. Cel jaki 
wytyczyliśmy sobie na ten rok, to 
budowa samodzielnego, 5 – 7 
minutowego pochodu muzycznego, 
opartego na podstawowych rytmach: 
kuku, makru i senegal. Prace nad 
osiągnięciem efektu finalnego są na 
zaawansowanym poziomie, niemniej 
jednak w dalszym ciągu zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą poznać czar 
takich instrumentów jak: djembe, 
darabuka, dun dun, cabasa. Zajęcia 
w atmosferze twórczego skupienia, 
akceptacji różnego tempa uczenia się 

prowadzi doświadczony muzyk 
i pedagog Maciej Stefaniak. 

WARSZTATY INSTRUMENTALNE  
Zajęcia nauki gry na instrumentach 
(gitara i pianino) ruszyły pod koniec 
października. Mają formę spotkań 
indywidualnych. Aktualnie poznaje 
tajniki gry na instrumencie 11 osób 
w przedziale wiekowym od 7 do 17 
lat. Uczestnicy spotkań to mieszkańcy  
Gminy Lubin z: Wiercienia, Zimnej 
Wody, Raszówki, Karczowisk, 
Niemstowa, Siedlec i Miłoradzic. 
Zainteresowani poznają sposoby 

zapisu nutowego, wartości rytmiczne, 
dźwięki na poszczególnych strunach. 
Ważną częścią zajęć jest również 
nauka strojenia samego instrumentu. 
Każde spotkanie, jego poziom i skala 
trudności, dopasowywane są do 
indywidualnych potrzeb. Zajęcia 
odbywają się w świetlicach wiejskich: 
w Miłoradzicach – środy od 16. 45 do 
18.00, w Siedlcach - czwartki od 19.00 
do 19. 30, w Raszówce - piątki od 
14.00 do 20.00. Warsztaty prowadzi 
Wojciech Wojtałowicz, doświadczony 
pedagog, nauczyciel muzyki. 
 
WARSZTATY TANECZNE 
W listopadzie rozpoczęła się przygoda 
z tańcem dla zainteresowanych. Na 
warsztaty uczęszcza 23 dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat z terenu Gminy Lubin 
(Raszówka, Raszowa, Karczowiska, 
Wiercień, Lisiec). Taniec to sprawdzona 
forma na integrację grupy, dobrą 
zabawę i współpracę, więc dzieci 
szybko złapały wspólny rytm. Zajęcia 
prowadzone są 
w dwóch grupach w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce, w każdy piątek. Pierwsza 
grupa to siedmiolatki, które wcześniej 
już uczęszczały na zajęcia tego typu 
i można było, tak naprawdę, 

kontynuować i udoskonalać 
umiejętności wcześniej zdobyte. Druga 
grupa to dzieci od 8 do 10 lat. Dziecięcy 
Zespół Taneczny z Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin miał swój sceniczny debiut 
podczas imprezy pt. „Tradycje 
Bożonarodzeniowe” w świetlicy 
wiejskiej w Osieku – 12 grudnia 2015 
roku.  Warsztaty prowadzi instruktor 
tańca z wieloletnim doświadczeniem – 
Jolanta Orzechowska.

WARSZTATY WOKALNE
Studio Piosenki „ŁAŁ” działające od 
grudnia 2015 r. przeznaczone jest dla 
dzieci i młodzieży chcącej rozwijać 
swoje talenty wokalne, poprzez 

grupowe zajęcia z instruktorem. 
Zajęcia takie są kompleksowym 
ujęciem wszelkich zagadnień 
związanych z piosenką, od nauki 
śpiewu i interpretacji, przez 
odpowiedni dobór i tworzenie 
repertuaru dla poszczególnych 
uczestników Studia. Na zajęcia 
uczęszcza już 12 osób z Obory. 
Uczestnicy spotkań  z każdym 
kolejnym spotkaniem otwierają się na 
tajniki sztuki wokalnej i przełamują 
swoją tremę. Za nami już pierwszy 
występ podczas V Przeglądu 
Amatorskich Form Kabaretowych, 
który wypadł znakomicie ku uciesze 
zgromadzonej publiczności. W myśl 
zasady „Każdy śpiewać może...” 
zapraszamy na zajęcia, które 
odbywają się co środę o godz. 16.00 
w świetlicy wiejskiej w Oborze. Zajęcia 
prowadzi doświadczony muzyk 
i pedagog Kamil Lis.

ISKRA W NOWYM SKŁADZIE
Zespół Iskra istnieje od 2008 roku. 
Jest to grupa dzieci i młodzieży, którą 

łączy wspólna pasja do muzyki. Zespół 
ma charakter wokalno-instrumentalny, 
w swoim dorobku artystycznym 
posiada bardzo bogaty i różnorodny 
repertuar. Dla członków zespołu 
ważne jest to, aby wciąż się rozwijać, 
szukać nowego repertuaru, ciekawych 
pomysłów na aranżacje piosenek. 
Przez listopad i grudzień 2015 roku 
dołączyły do ISKRY nowe osoby 
uzdolnione muzycznie. 
W nowej odsłonie zespół 
zaprezentował się na imprezie 
grudniowej w Osieku. Aktualnie ISKRA 
liczy sobie 12 członków (mieszkańców 
Gminy Lubin – Krzeczyn Wielki, 
Gogołowiece, Osiek, Miłoradzice), 

uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, licealnych i studentów. 
Spotkania odbywają się raz 
w tygodniu, najczęściej w soboty. 
Zespół prowadzi doświadczony 
instruktor muzyczny – Anna 
Barszczyńska. 

Formy edukacji artystycznej prowadzone przez 

OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN
Jesienią 2015 roku ruszyliśmy z nowymi propozycjami działań artystycznych dla dzieci i młodzieży 
tworząc nowe grupy tematyczne oraz kontynuując już sprawdzone formy warsztatowe. 

łączy wspólna pasja do muzyki. Zespół 

OŚRODEK KULTURY GMINY LUBINOŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN
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FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRÓSTNIKU POLECA …
  DLA DOROSŁYCH:  

MAŁGORZATA WARDA 
NAJPIĘKNIEJSZA NA NIEBIE
Sylwia jako małe dziecko została porzucona. Zachowała 
tylko kilka wspomnień związanych z biologiczną rodziną, 
jest przekonana, że miała siostrę bliźniaczkę .Po latach 
próbuje odnaleźć bliskich, którzy mogą uratować jej ży-
cie, a w rozwikłaniu tajemnicy rodzinnej pomaga jej 
dziennikarka Pola. Poza niewyraźnym wspomnieniem Sylwii nie ma żad-
nych dowodów na istnienie siostry. Zaczyna się walka z czasem... Sprawę 
utrudnia surowe prawo adopcyjne, które pilnie strzeże informacji.
Nowego znaczenia nabierają słowa : macierzyństwo, odpowiedzialność, 
miłość.

  DLA DZIECI:  
AGNIESZKA CHYLIŃSKA

- ZEZIA I WSZYSTKIE PROBLEMY ŚWIATA
Zezia czuje, ze spadają jej na głowę wszystkie problemy 
świata, ale wierzy, że wszystko dobrze się skończy.
Trudno być jednocześnie gwiazdą sportu, szkolną pry-
muską i jeszcze znaleźć czas, by zająć się rodziną, szcze-
gólnie dorosłymi już przecież rodzicami !
Kto ma sobie z tym wszystkim poradzić, jeżeli nie jedenastoletnia Zezia ? 
„Zezia i wszystkie problemy świata” to ciepła opowieść o tym, że rzeczy 
dobre są czasem blisko nas, tylko trzeba się pilnie rozglądać. A poranki, 
szczególnie te świąteczne, to czas cudów.

(oprac. Anna Sośnicka, źródło: Azymut)

Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki w Chróstniku!

V PRZEGLĄD AMATORSKICH FORM KABARETOWYCH 

uHaHa 2015
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
zaprosił świetlicy w Oborze 
amatorów dobrego humoru  
na V Przegląd Amatorskich Form 
Kabaretowych. Do konkursu 
zgłosiło się sześć kabaretów 
z powiatu lubińskiego.  
Impreza satyryczna w Oborze ma 
już swoich stałych widzów  
oraz fanów. Uczestnicy  
konkursu zabawiali zgromadzoną 
publiczność skeczami własnego 
autorstwa lub zapożyczonymi 
z programów telewizyjnych. 
Przed ogłoszeniem wyników 
pięknymi utworami muzycznymi 
zachwyciły publiczność  
młode wokalistki: Nikola  
Hajduga, Zosia Kwapisz 
 i Ola Naglik. Duet Ola i Kamil Lis 
wprowadzili nastrój świąteczny 
śpiewająco. Po dawce muzycznej 

podsumowano przegląd 
kabaretowy.
Jury powołane przez organizatora 
przyznało następujące nagrody: 
  1 NAGRODY nie przydzielono
  2 NAGRODĘ i po 400 złotych 

otrzymali 
Kabaret WIDZI MI SIĘ z Obory  
/”Wywiadówka”/ 
Marcin Czerniawski /

„TAJEMNICZY KOT 
MAKAWITY”/GIMNAZJUM 
W LUBINIE /MIKOŁAJ/

  3 NAGRODĘ – 300 złotych 
otrzymała  
Zuzanna Baran ze SP 14 
w Lubinie /„KSIĘŻNICZKA NA 
PIERZYNIE”/

  Nagrody Wyróżnienia  
– po 200 złotych otrzymali 

Kabaret-ki Beret-ki  
/“MANIFEST NIEŁATWEJ RE-
ZYGNACJI KILKUDZIESIĘCIO-
LATKI”/ 
Kabaret Ale Baby /“W URZĘ-
DZIE”/

Wszystkim laureatom przeglądu 
gratulujemy i zapraszamy za rok.
 (MK) 

Akcja: e-motywacja w bibliotece w Niemstowie
Cykl pięciu internetowych 
spotkań realizowanych 
w ramach projektu „Akcja: 
e-motywacja”, 
przygotowanych przez 
Fundację Orange dla 
bibliotek, już za nami. 
Biblioteka w Niemstowie 
wraz ze swoimi 
użytkownikami po raz 
kolejny wzięła aktywnie 
udział w tym 
przedsięwzięciu. Wcześniej 
czytelnicy filii w Niemstowie 
uczestniczyli w dwunastu 
spotkaniach online w 2013 
roku w ramach projektu 
„Spotkania z pasjami”. 
Celem projektu była 
aktywizacja i wspieranie osób 

starszych (i nie tylko) 
w rozwoju osobistym 
i społecznym. Każde ze 
spotkań internetowych 
poświęcone było innemu 
tematowi i gościowi. 
Bohaterami spotkań były 
osoby aktywne w życiu 
osobistym i zawodowym, 
a wśród nich aktorki – Emilia 
Krakowska, Helena Norowicz 
i Zofia Czerwińska; pisarka 
i publicystka – Krystyna Kofta 
oraz profesor antropologii 
i podróżniczka -  Ewa Nowicka-
Rusek. Wszystkim spotkaniom 
towarzyszył gość honorowy 
pan Tomasz Kozłowski – 
psycholog, ratownik GOPR 
i skoczek spadochronowy, 

który służył wszystkim 
słuchaczom fachową radą.
Naszym sprzymierzeńcem 
był Internet i nowe 
technologie, które zostały 
wykorzystane jako narzędzie 
do odkrywania świata 

i pokonywania barier 
społecznych. Przy kawie 
i w inspirującej atmosferze, 
osoby zebrane w bibliotece 
wspólnie obejrzały 
transmitowane spotkania 
online i miały możliwość 

zadania pytania osobie, która 
była bohaterem spotkania. 
Poruszano różne tematy np. 
jak ważnym zajęciem jest 
korzystanie z Internetu, 
temat samotności, 
dyskutowano o tym w jaki 
sposób oswajać i radzić sobie 
z nią. Rozmawiano 
o optymizmie i sympatii, jaką 
powinniśmy mieć nie tylko do 
innych ludzi, ale uczyć się 
także akceptacji i sympatii do 
samych siebie.
Udział we wszystkich 
spotkaniach wzięło 28 osób 
oraz bibliotekarka – 
koordynator projektu 
w bibliotece w Niemstowie. 
 (UK)
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OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN
TEATR DLA WAS 
To grupa teatralna, która powstała 
w 2007 roku. Od października 2015 
pracuje nad nowym projektem. Do 
„starej” grupy dołączyły nowe osoby, 
które kochają teatr. Grupa liczy 7 osób 
od 8 do 14 lat. Wspominając ostatnie 
sukcesy TEATRU DLA WAS w 2015: 
I miejsce w Kłodzku na Wojewódzkim 
Przeglądzie Amatorskich Form 
Teatralnych F-Art., ochoczo 
przystąpiono do pracy, ćwicząc dykcję, 
granie na scenie, wchodzenie w rolę… 
Obecnie młodzi aktorzy pracują nad 
przygotowaniem spektaklu pt. MAMA-
NIC. Scenariusz został przygotowany 
na podstawie tekstu Andrzeja Maleszki 
pod tym samym tytułem. To tragifarsa 
dla młodych widzów. Gatunek 
dramatu, który łączy elementy 
tragedii i komedii. Styl poważny oraz 
komiczny. Zawiera tragiczny konflikt 
oraz szczęśliwe zakończenie. 
Występują postacie wzniosłe 
i pospolite. Sztuka MAMA–NIC ukazuje 
problemy ze świata dorosłych, które 
dzieci widzą, ale nie wiedzą jak sobie 
z nimi poradzić. Widowisko zwraca 
uwagę na relacje matka-dziecko, 
ukazuje dobro i zło. Scenariusz 
i reżyseria: Dorota Baryłkiewicz. 
Scenografia i rekwizyty – Paweł 
Szydło. Przewidywany termin 
premiery to maj 2016, na którą już 
dzisiaj zapraszamy. 
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PREZENTUJEMY ZESPOŁY FOLKLORYSTCZNE GMINY LUBIN

SWOJSKA NUTA Z BUKOWNEJ  
Działający od września 2006 roku 
zespół Swojska Nuta powstał 
z inicjatywy mieszkanek Bukownej. 
Od tego czasu koncertował już ponad 
100 razy. Kierownikiem zespołu 
i zarazem instrumentalistką 
jest Anna Rawska, która czuwa
nad doborem repertuaru 
i poprawnością wykonań.

Aktualny skład 
zespołu: 
Iwona Kacperska
Wiesława Bandrowska
Ewa Jaromin
Renata Iwaszkiewicz
Maria Juraszek
Barbara Kosobucka
Małgorzata Stachowiak
Marta Iwaszkiewicz
Małgorzata Czesacz
Anna Rawska 

- Głównym nurtem 
charakteryzującym nasz 
repertuar są piosenki 
lwowskie, które śpiewamy 
w gwarze batiarskiej. 
Wykonujemy również polskie 
piosenki ludowe, religijne 
i popularne. W związku z tym, 
że od wielu lat w Bukownej 
obchodzimy Noc 
Świętojańską, wyszukuję 
ludowe piosenki związane 
z tym świętem. Nie ma jednak 
ich zbyt wiele, dlatego 
włączam do repertuaru 
piosenki popularne o tej 
tematyce, a także piszę 
muzykę do tekstów znanych 
i nieznanych poetów - 
opowiada pani Anna. 
Zespół koncertuje w różnych 
miejscowościach naszej 
gminy, a także poza jej 
granicami – na terenie 
Dolnego Śląska np. w Środzie 
Śląskiej, a także  we 
Wrocławiu.
Brał również udział 
w konkursach np. na 
Festiwalach Kolęd i Pastorałek 
w Siedliskach ( gm. 
Miłkowice), gdzie zdobywał 
główne nagrody. Jednak panie 

najaktywniejsze są w swojej 
rodzinnej Bukownej.
Wspólnie z sołectwem 
i Ośrodkiem Kultury Gminy 
Lubin organizują szereg 
imprez, takich jak: Dożynki, 
Dzień Seniora, Dzień 
Niepodległości czy Jasełka, na 
których mogą  pochwalić się 
swoimi umiejętnościami, 
przygotowując nowy, ciekawy 
program. Najbardziej znaną 
imprezą, organizowaną wraz  
z Ośrodkiem Kultury Gminy 
Lubin, jest wspomniana już 
Noc Świętojańska 
w Bukownej.
- Cieszę się, że Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin promuje nasze 
poczynania. Nie wszystkie 
gminy mają fundusze, aby mieć 
tak rozwinięty patronat nad 
kulturalnym życiem wsi - mówi 
pani Rawska. - Stroje, które 
mamy obecnie zostały 
zakupione właśnie przez 
Gminny Ośrodek Kultury - 
dodaje.
Zespół oficjalnie na próbach 
spotyka się raz w tygodniu, 
jednak w praktyce okazuje się, 
że o wiele częściej. Przed 
każdą imprezą musi być kilka 

prób, żeby wszystko dopięte 
było na ostatni guzik.
Anna Rawska zapytana 
o największe marzenie, nie 
zastanawia się ani przez chwilę. 
- Wyjechać z zespołem do 
Lwowa! Pokazać dziewczynom 
piękno tamtych stron, kulturę 
i tradycję, urok Kresów.
Zespół ma wiele pomysłów, 
ale również potrzeb. 
Najbardziej pilne to zestaw 
strojów lwowskich, co 
zrozumiałe jest ze względu na 
repertuar, oraz uniwersalnych, 
pasujących na każdą okazję. 
Jednak pani Ania jest dobrej 
myśli. 
- Pomalutku, małymi 
kroczkami, najważniejsze 

aby do przodu. Na Noc 
Świętojańską stroje 
wymyślamy i szyjemy 
same, ale na kolejne 
musimy poczekać, to tylko 
kwestia znalezienia 
sponsora - uśmiecha się 
pani Anna.  
- Dobrze by było, gdyby 
w zespole znaleźli się 
instrumentaliści np. 
akordeonista, skrzypek, 
gitarzysta, bo ich brak 
w składzie zespołu mocno nas 
ogranicza. Zapraszamy 
również wszystkich tych, 
którzy po prostą lubią 
śpiewać. Ktoś chętny?- pyta 
na zakończenie pani Ania.
 Anna Ickiewicz 
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Anna Rawska jest kierownikiem 
zespołu i zarazem instrumentalistką, 
czuwa nad doborem repertuaru 
i poprawnością wykonań.
- Wyjechać do Lwowa, zobaczyć 
piękno tamtych stron, poczuć urok 
Kresów – to marzenie zespołu.  
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Wybrano najlepszą zawodniczkę i trenera Gminy Lubin 

GALA SPORTU 2015 
Tenisistka stołowa Dorota Djaczyńska-Nowacka została najlepszą zawodniczką 
roku 2015 Gminy Lubin, a trener łucznictwa Jerzy Dzikowski, najlepszym 
szkoleniowcem. Nagrody wręczone zostały podczas uroczystej Gali Sportu, 
która odbyła się w Legnicy. 

Na organizowanej rokrocznie Gali 
Sportu nagradzani są najlepsi 
zawodnicy i trenerzy Zagłębia 
Miedziowego minionych 12 
miesięcy. W tym roku po raz 
pierwszy także Gmina Lubin 
nominowała do udziału 
w plebiscycie swoich sportowców.  
Powołana przez Wójta Tadeusz 
Kielana kapituła nie miała 
wątpliwości i jednogłośnie 
wybrała Dorotę Dajczyńską-
Nowacką oraz Jerzego 
Dzikowskiego. 
Dorota Djaczyńska-Nowacka – to 
wyjątkowo utytułowana 
zawodniczka, indywidualna 
Mistrzyni  Polski w tenisie 
stołowym, wielokrotna 
medalistka MP, reprezentantka 
kraju i zawodniczka grająca 
w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, obecnie 
występująca w barwach LZS SKS 
Raszówka. 
Z tym klubem związany jest także 
drugi z laureatów plebiscytu 
Gminy Lubin Jerzy Dzikowski, 
który w Karczowiskach prowadzi 
sekcję łuczniczą, odnoszącą coraz 
bardziej spektakularne sukcesy 
zarówno na arenie ogólnopolskiej, 
jak i międzynarodowej.   
Nagrody sportowcom wręczył 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski, 
a gratulacje złożył laureatom 
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 
- Rozwój sportu w Gminie Lubin – 
to jeden z naszych priorytetów, 
ponieważ jest on niezbędny do 
prawidłowego rozwoju zarówno 
najmłodszych jak i nieco 

starszych 
mieszkańców. 
Dzięki zaangażowaniu, 
ciężkiej pracy i oddanemu sercu 
takich osób jak pani Dorota 
Djaczyńska-Nowacka i Jerzy 
Dzikowski, ten cel uda nam się 
zrealizować  – mówi Tadeusz 
Kielan, Wójt Gminy Lubin. 
W klasyfikacji generalnej za 
najlepszego zawodnika uznano 
kolarza grupy CCC Sprandi 
Polkowice Macieja Paterskiego, 
najlepszym szkoleniowcem został 
trener KGHM Zagłębia Lubin 

Piotra Stokowiec. 
Oprócz najlepszych 

wybierano także 
najpopularniejszych sportowców 
i trenerów. Tutaj wygrali lubiński 
bilardzista Mieszko Fortuński, 
a także trener juniorów klubu piłki 
ręcznej Siódemka Miedź Legnica  
Paweł Wita, który łącznie na 
scenie pojawił się aż trzykrotnie. 
Sportowym wydarzeniem roku 
został wyścig kolarski Szlakiem 
Grodów Piastowskich, odkryciem 
roku  juniorów Siódemki Miedź 
Legnica, wyróżnienie w kategorii 

sportowe wydarzenie roku 
otrzymał Bieg Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów.
Tytuł najlepszej drużyny powiatu 
lubińskiego otrzymał zespół KS 
Cuprum Lubin, a zawodnik tego 
klubu Szymon Romać uplasował 
się na piątej pozycji plebiscytu na 
najpopularniejszego zawodnika 
w klasyfikacji generalnej. 
W Gali uczestniczyli radni Gminy 
Lubin, zasiadający w Komisji 
Sportu Janusz Zarankiewicz, 
brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Seulu oraz Patryk 
Jarkowiec. 
Galę Sportu zakończył Bal 
Sportowca, na którym bawiono 
się do późnych godzin nocnych. 

 Maja Grohman 

JERZY DZIKOWSKI - wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski drużynowy w hali jak i na 
przestrzeni otwartej w łukach bloczkowych, 
zdobywca drużynowego brązowego medalu 
Mistrzostw Polski na dystansie 50 m 
i brązowego medalu Mistrzostw Polski w mikście 
na dystansie 50 m w łukach bloczkowych, 
wielokrotny medalista Mistrzostw Dolnego 
Śląska zarówno drużynowo jak i indywidualnie 
w łukach bloczkowych, członek Kadry 
Narodowej w drugim półroczu  2015 roku 
w łukach bloczkowych.
OSIĄGNIĘCIA TRENERSKIE: czwórka 
zawodników trenujących w Karczowiskach 
(licencja Strzelec Legnica ) startowała w 2011 
roku na Mistrzostwach Świata Juniorów w łukach 
bloczkowych, Paulina Ostrowska  w 2015 roku 
startowała w Mistrzostwach Europy w kategorii 
Fild i zdobyła drużynowy brązowy medal, 
zawodniczki trenujące w Karczowiskach (licencja 
Strzelec Legnica) wielokrotnie uzyskiwały 
kwalifikacje i startowały w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, zawodnicy i zawodniczki 
trenujące w Karczowiskach wspólnie 
z zawodnikami z Legnicy zdobywali medale 
Mistrzostw Dolnego Śląska i Dolnośląskiej 
i Ogólnopolskiej Ligi Młodzików.

DORATA DJACZYŃSKA-NOWACKA – ma na 
swoim koncie siedemnaście medali Mistrzostw 
Polski w tenisie stołowym, z czego ponad 
połowa to złote krążki. Rok 1982 przyniósł jej 
złoto w singlu na Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w Tarnowie. Rok 1986 – to 
kolejny zloty medal tej zawodniczki na MP 
w Warszawie, tym razem w deblu. W 1987 
z mikście z N. Mnichem zdobywa srebro na MP 
w Zawierciu, rok później dochodzą dwa kolejne 
medale brązowy w singlu i złoto w deblu na MP 
w Gdańsku. MP w Częstochowie w 1989 r. 
przynoszą tej zawodniczce srebro w deblu. Trzy 
kolejne medale Dorota Djaczyńska-Nowacka 
zdobywa na MP w Jastrzębiu: srebrne w singlu 
i deblu oraz złoto w mikście. Jastrzębie, gdzie 
Mistrzostwa Polski odbywały się trzy lata 
z rzędu – przynosi szczęście naszej zawodniczce. 
W 1991 r. zdobywa tam brąz w singlu, a rok 
później dwa złote medale i srebro w singlu, 
mikście i deblu. 
Kolejny złote medale przynoszą jej MP 
w Krakowie, sięga po nie w mikście i deblu. Rok 
1998 i 2000 to  medale Mistrzostw Polski: dwa 
brązowe i srebro. Dorota Djaczyńska-Nowacka 
trzykrotnie stratowała w Mistrzostwach Europy: 
Francja (Paryż 1988r), Niemcy (Stuttgart 
1990r), Szwecja (Gotebőrg 1992r). W superlidze 
wstępowała wspólnie z legendą światowego 
tenisa stołowego Andrzejem Grubbą. Od 2010 
rokrocznie wygrywa Dolnośląskie Igrzyska LZS 
Mieszkańców Miast i Wsi. Swoje doświadczenie 
sportowe wykorzystuje obecnie także podczas 
pracy w zakresie szkolenia młodzieży w klubie 
LZS SKS Raszówka. 



²² SPORT

Powiatowo-Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Lekcja z siatkarzami Cuprum 
Lubin w Szkole Podstawowej 
w Raszówce 

Marcin Kryś i Wojciech Włodarczyk, siatkarze PLUS Ligi 
poprowadzili lekcję wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej w Raszówce. Ta przedświąteczna wizyta 
sprawiła dzieciom wiele radości i pozwoliła zdobyć 
siatkarskie szlify od mistrzów…
Najpierw była rozgrzewka, a potem zawodnicy Cuprum 
przeprowadzili serię siatkarskich ćwiczeń.  Marcin Kryś 
zajmuje w drużynie pozycję libero, a Wojciech Włodarczyk 
jest przyjmującym, choć ostatnio pokazał się także jako 
doskonały atakujący. Tym razem jednak wcielili się w rolę 
nauczycieli. Uczniowie chętni słuchali ich cennych rad 
i wskazówek. Lekcję zakończyło spotkanie z siatkarzami, na 
którym dzieci zadawały pytania zawodnikom. A potem były 
wspólne zdjęcia, autografy, świąteczne życzenia i prezenty 
przygotowane przez uczniów.   (MG) 

Trzecie miejsce Gminy Lubin 
w Dolnośląskich Igrzyskach 
LZS, Mieszkańców Wsi i Miast

W Grodziszczu odbyło się Podsumowanie XVI Dolnośląskich 
Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. 
Podczas uroczystości nagrodzono 15 najlepszych Powiatów 
oraz 20 Gmin, a także ponad 60 osób zaangażowanych 
w organizację tegorocznych Igrzysk.  W podsumowaniu 
uczestniczyli starostowie, burmistrzowie, wójtowie z terenu 
Dolnego Śląska oraz działacze sportowi  i organizatorzy 
sportu. Zwycięzcą w klasyfikacji powiatów został powiat 
świdnicki, drugie miejsce zajął powiat lubiński, a trzecie 
oławski. 
Wśród Gmin pierwsze miejsce zajęła Gmina Oława, drugie 
zajęła Środa Śląska, a trzecią lokatę uzyskała Gmina Lubin. 
Podczas uroczystej gali wręczone zostały także wyróżnienia 
indywidualne. Z terenu Gminy Lubin otrzymali je wójt 
Tadeusz Kielan, Mieczysław Lodziński, Danuta Lodzińska, 
Janusz Przybyło oraz Bogdan Terefelko. 
 (źródło lzs.info.pl) 

Lekcja z Mistrzem w Szkole 
Podstawowej w Siedlcach 

Szkoła Podstawowa w Siedlcach gościła  
utytułowanych sportowców z WKSA 
BUDOKAN Wrocław: Magdalenę 
Nowakowską i Kamila Rosińskiego - 
zdobywców medali Mistrzostw Świata 
i Europy w karate, którzy zaprosili uczniów 
do wspólnego sportowego treningu.
W ramach „Lekcji z Mistrzem” Pani 
Magdalena i Pan Kamil opowiedzieli 
o karate, poprowadzili zajęcia, na których 
najmłodsi uczestnicy wykonywali 
ćwiczenia pokazywane przez 

prowadzących oraz na żywo 
obejrzeli prawdziwy pokaz walki. 
Sami także próbowali zmierzyć się 
z mistrzami. To były chwile pełne 
emocji! Na zakończenie goście 
pokazali medale zdobyte na zawodach 
i opowiedzieli o okolicznościach ich 
uzyskania. Niektórzy mieli okazję je 
„przymierzyć”. Oczywiście nie obyło się 
bez wspólnych zdjęć z naszymi gośćmi. 
W zajęciach prowadzonych przez Panią 
Magdalenę Nowakowską i Pana Kamila 

Rosińskiego uczestniczyli  wszyscy 
uczniowie biorący udział w programie 
Mały Mistrz. 
 (oprac. SP w Siedlcach)  

31 zawodników wzięło udział 
w Powiatowo-Gminnym 
Turnieju Szachowym o Puchar 
Wójta Gminy Lubin, który 

odbył się w Osieku. Zawody 
rozegrane zostały w trzech 
kategoriach wiekowych. 
Wśród seniorów triumfowała 

Natalia Rogacka z Chróstnika, 
drugie miejsce zajął Mariusz 
Walada z Lubina, a trzecie 
Jakub Karczmarczyk, także 
z Lubina. 
W kategorii juniorskiej 
najlepszy był Krystian Kania ze 
Ścinawy, drugie miejsce 
wywalczył Piotr Minkina 
z Lubina, a trzecie Jerzy 
Twardziak, również z Lubina. 
Kategorię juniorów młodszych 
wygrał Michał Wojtanowski, 
a drugie miejsce przypadło 
Bartłomiejowi Róg. Obydwaj 
zawodnicy reprezentowali 
Lubin. 
Drużynowo rywalizację 

wygrała  drużyna z Obory. 
Nagrodę dla najlepszej 
zawodniczki otrzymała – 
Magdalena Zieleniec z tej 
miejscowości.  
Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju, także nagrodzonym, 
był sześcioletni Wojtek 
Czerwiński. 
Zawodom przyglądali się radni 
Gminy Lubin Zofia 
Marcinkiewicz i Patryk 
Jarkowiec oraz sołtys Osieka 
Ryszard Kirsz.  
Sędziami zwodów byli: Mariusz 
Walada i Jakub Kaczmarczyk. 

(oprac. Jerzy Tadla, Gminny 
Instruktor Sportu) 

TĘGIE GŁOWY! 
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Powiatowo-Gminny 
Turniej Piłki Nożnej 
Sześć zespołów wzięło udział w Powiatowo-Gminnym Turnieju 
Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2003. Zawody, które były 
uzupełnienie akcji „Ferie 2016 w Gminie Lubin”, rozegrane 
zostały 5 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 14 
w Lubinie. 
Pierwsza runda turnieju rozgrywana była w dwóch grupach, 
a następnie systemem pucharowym wyłoniono finalistów: 
drużyny Odra Ścinawa i SP Siedlce.  Po emocjonującym meczu 
Odra Ścinawa pokonała SP Siedlce 2:0, a w meczu o trzecie 
miejsce zespół SP 14 Lubin wygrał 2:0 z Iskrą Księginice. 
Wyjątkowych emocji dostarczyło także spotkanie o piąte miejsce, 
w którym Raszówka pokonała SP Niemstów 1:0, zdobywając 
bramkę pięć sekund przed zakończeniem meczu. 
Wybrano również najlepszych zawodników turnieju. Królem 
strzelców został Szymon Kasjan, za najlepszego zawodnika 
uznany został Ksawery Tadla, a tytuł najlepszego bramkarza 
otrzymał Mateusz Sroka. 
Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Lubinie, 
a wręczyli je Alfred Pilch, zastępca kierownika Referatu Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG oraz Jerzy Tadla, Gminny 
Instruktor Sportu.   (JT) 

Gminne Zawody 
Kręglarskie – wyniki! 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Raszówce zwyciężyła 
w klasyfikacji drużynowej Gminnych Zawodów Kręglarskich Szkół 
Gminy Lubin. Była to impreza zorganizowana w ramach akcji 
„FERIE 2016”.
W obiektach lubińskiego RCS zjawili się miłośnicy kręglarstwa 
z Gminy Lubin. W rozgrywkach indywidualnych i drużynowych 
swoje reprezentacje miały wszystkie szkoły podstawowe oraz  
gminne gimnazjum. W zawodach wzięły udział 52 osoby. Po 
zaciętej walce w kategorii szkół podstawowych do lat 13 wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się Amelia Więcek z Buczynki, 
w wśród chłopców Konrad Kruch z Gorzycy.  Klasyfikacja 
drużynowa zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Raszówce, na drugi 
miejscu uplasowała się reprezentacja SP w Niemstowie, a na 
trzecim SP w Krzeczynie Wielkim. 
Wśród gimnazjalistów w kategorii dziewcząt triumfowała 
Andżelika Zentek, wśród chłopców natomiast Sebastian Maćków 
z Raszowej. 
Na zakończenie turnieju najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali 
medalami i upominkami ufundowanymi przez Urząd Gminy 
w Lubinie.   (JT) 

 Wybrano gminne i powiatowe władze zrzeszenia LZS 

NOWA KADENCJA 
Janusz Przybyło został przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe 
Zespoły Sportowe” w Lubinie, a Tomasz Targowicz pokieruje gminnymi strukturami 
zrzeszenia LZS. Nowe władze wybrane zostały na czteroletnią kadencję. 

Obchodzące w tym roku swoje 
siedemdziesięciolecie 
„Ludowe Zespoły Sportowe” 
to prężnie działające 
stowarzyszenie, które pod 
swoimi skrzydłami zrzesza 
różnorodne dyscypliny 
sportowe i pozwala rozwijać 
sportowe pasje wielu 
zawodnikom. W Gminie Lubin, 
podobnie jak i w powiecie 
lubińskim LZS mają swoją 
długą i zapisaną wielkimi 
literami historię. Dlatego też 
ostatni Zjazd Delegatów 
Powiatowego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
był okazją do uhonorowania 
najbardziej zasłużonych 
działaczy. Wyróżnienia 
otrzymało ponad 50 osób. 
- Dzięki działalności LZS, ale 
przede wszystkim ludzi, którzy 
tworzą stowarzyszenia sport 
może się rozwijać nie tylko 
w dużych aglomeracjach, ale 
także miastach i miasteczkach 
całej Polski. Ta jego dostępność 
jest niezmiernie ważna dla 
rozwoju przede wszystkim 
młodym ludzi. Misja, którą 
państwo wypełniacie ma 
wielkie znaczenie, bardzo 
dziękuję za poświęcony czas, 
pracę i serce włożone w rozwój 
sportu w naszej gminie – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 
Podczas Zebrania 
Sprawozdawczo Wyborczego 

Powiatowego Zrzeszenia LZS 
w Lubinie wybrane zostały 
nowe władze. 
Przewodniczącym został 
Janusz Przybyło, 
wiceprzewodniczącym 
Ryszard Stasiuk, 
a sekretarzem Krzysztof 
Lewicki. W skład Zarządu 
Powiatowego weszli: 
Mieczysław Lodziński, 
Bogdan Terefelko, Michał 
Lewandowski, Mirosław 
Majcher, Tomasz Targowicz 
i Jacek Kazimierczyk. 
Na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej powołany został 
Kazimierz Furtak, a w jej skład 
weszli ponadto Jacek Cichosz 
i Czesław Barczak. 
Nowy przewodniczący Janusz 

Przybyło podziękował 
władzom samorządowym, za 
dotychczasową współpracę, 
która w jego opinii układa się 
bardzo dobrze i wyraził 
nadzieję, że dalsza będzie 
równie owocna. 
W Zebraniu Sprawozdawczo-
Wyborczym Powiatowego 
Zrzeszenia LSZ uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów: 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz przedstawiciel 
starosty lubińskiego Henryk 
Rusewicz, a także 
przedstawiciele władz 
Dolnośląskiego Zrzeszenia 
LZS: wiceprezes Andrzej 
Cywiński oraz członek zarządu 
Grażyna Jóźwik. 
Nowy władze wybrane 

zostały także w Gminnym 
Zrzeszeniu LZS w Lubinie. 
Nowym przewodniczącym 
został Tomasz Targowicz, 
który zastąpił na tym 
stanowisku Kazimierza 
Jaszewskiego. Na 
wiceprzewodniczącego 
wybrano Karola Grolewskiego, 
a sekretarzem i skarbnikiem 
został Janusz Przybyło. 
W skład zarządu weszli 
ponadto Zdzisław Korczak, 
Andrzej Moroch, Jan 
Chmielewski i Jan Chełpa. 
Członkami Komisji Rewizyjnej 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
zostali natomiast Jacek 
Cichosz (przewodniczący), 
Marek Rogalski i Roman 
Staszak.  (MG) 

Zjazd Delegatów Powiatowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego był okazją do 
uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy. Wyróżnienia otrzymało ponad 50 
osób. 

Reprezentacje Szkół 
Podstawowych ze Szklar 
Górnych, Siedlec, Krzeczyna 
Wielkiego i Raszówki oraz 
Gimnazjum Gminnego 
w Lubinie wzięły udział 
w Mistrzostwach Gminy Lubin 
w Pływaniu. Zawody 
zorganizowane zostały 
w Gimnazjum nr 4 w Lubinie, 
a rozegrano  je w dwóch 
kategoriach dziewcząt 
i chłopców do lat 13. 
W poszczególnych 
kategoriach wiekowych 
najlepszymi pływakami naszej 
Gminy okazali się: 
Dziewczęta do lat 13 
  Karolina Marcinkowska – 

Szklary Górne 
  Dominika Derlukiewicz – 

Szklary Górne 
  Nicola Szopko – Raszówka 
  Kamila Król – Krzeczyn 

Wielki 
Chłopcy do lat 13
  Bartosz Terefelko – 

Raszówka 

  Gracjan Siemczonek – 
Krzeczyn Wielki 
  Krzysztof Kornatowski – 

Krzeczyn Wielki 
  Patryk Dawidowski – 

Szklary Górne 
Wśród gimnazjalistów 
najlepsi byli Martyna Krzywy 
z Niemstowa oraz Marek 

Huzar z Karczowisk. 
W konkurencji sztafet 
mieszanych wyniki 
ukształtowały się 
następująco: 
  SP Szklary Górne
  SP Raszówka 
  SP Krzeczyn Wielki 
Sędzią zawodów był p. Robert 
Bartosiewicz. Mistrzostwa 
zakończyła ceremonia 
wręczenia medali i nagród 
najlepszym zawodnikom. 
Z ramienia Urzędu Gminy 
Lubin dekoracji dokonał p. 
Alfred Pilch, zastępca 
Kierownika Referatu Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia.   (JT)  

 Mistrzostwa Gminy Lubin w pływaniu 



²⁴ ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 11 Wiadomości Gminnych brzmi: „Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego”. 
Nagrodę otrzymuje pani Magda Pragnąca z Wiercienia. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy 
przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl 
lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. 
Na odpowiedzi czekamy do 11 marca 2016 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowane zostanie nagroda niespodzianka. 

Dlaczego blondynka, która siedzi 
w więzieniu zbiera butelki?
- Bo chce wyjść za kaucją.

***
Leży facet na łożu śmierci, przy nim 
żona.
Facet słabnącym głosem
-Czy możesz mi coś obiecać?
-Ależ oczywiście, cokolwiek zechcesz!
-Jak umrę, wyjdź za Mariana.
-Za Mariana?! Przecież go 
nienawidzisz!
-Właśnie dlatego..

***
Dwaj znajomi spotykają się na ulicy.
- Cześć, skąd idziesz?
- Od dentysty.
- Ile ci wyrwali?
- Trzysta złotych.

***
Polak, Czech i Niemiec spotkali diabła. 
Kazał im przynieść jakąś roślinkę. 
Polak przyniósł tulipana, Niemiec 
dziką różę, a Czecha jeszcze nie ma... 
Diabeł nie czekając kazał im zjeść to 
co przynieśli. 

Polak zjadł bez problemu. 
Niemiec natomiast je, i płacze, i śmieje 
się jednocześnie.. 
- Czemu płaczesz? - spytał diabeł 
- Bo muszę zjeść dziką różę, to boli! 
- A czemu się śmiejesz? 
- Bo Czech idzie z kaktusem!

***
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: 
Kto głupi wstać!
Jasiu wstaje. 
Nauczyciel pyta: 
-Czemu wstałeś? 

-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam 
stał.

***
Wuefista każe dzieciom robić 
„rowerek”. 
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko 
Jasio położył się na plecach i trzyma 
nieruchomo nogi w górze. 
- A Ty co?- pyta nauczyciel. 
- A ja jadę z górki...

***
Jadą dwie blondynki samochodem. 
Stają na światłach. 

- Jakie ładne to czerwone! - mówi 
jedna. 
- Ładne ! - popiera druga. 
- O! To pomarańczowe też ładne! 
- chwali znowu pierwsza. 
- O! Tak śliczne! 
- A widzisz to piękne zielone? - pyta 
pierwsza. 
- Widzę, też ładne! - mówi druga. 
Zapala się znowu czerwone. Pierwsza 
mówi: 
- To już widziałyśmy! Jedziemy!


